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              Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
2009 

 Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIVB 2009-2012 
 

Εισαγωγή 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για όλους τους διεθνείς αγώνες. Λόγω της σπουδαιότητας αυτών 
των γεγονότων, όλοι οι διαιτητές πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους στην καλύτερη φυσική και ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ σηµαντικό 
όλοι οι ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές να καταλάβουν την σπουδαιότητα  και τη σηµαντικότητα της 
επίδοσής τους για το σύγχρονο  Βόλεϊ. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας  της FIVB (ΙRC)  κάνει έκκληση  σε όλους τους διαιτητές  που 
ασχολούνται επίσηµα µε το  Βόλεϊ  να µελετήσουν  λεπτοµερώς  τους επίσηµους 
κανονισµούς του Βόλεϊ (2009-2012)  όπως επίσης και αυτές τις οδηγίες  ούτως ώστε να 
κάνουν το παιχνίδι µας  πιο ζωντανό και να αποφευχθούν οι  διακοπές. Η ∆ιεθνής 
Οµοσπονδία και η Επιτροπή ∆ιαιτησίας ( FIVB & IRC) είναι πεπεισµένες ότι   όλοι οι 
∆ιεθνείς ∆ιαιτητές έχουν κατανοήσει και µπορούν να εφαρµόσουν τους Επίσηµους 
Κανονισµούς του Παιχνιδιού,   οπότε δεν είναι απαραίτητο να µπούµε σε λεπτοµέρειες των 
κανονισµών.  Ο κύριος σκοπός αυτού του  εντύπου είναι να ενοποιήσει  όσο το δυνατόν 
περισσότερο τα κριτήρια  της διαιτησίας. 
 
Αν και αυτό το έντυπο  απευθύνεται  σε ∆ιεθνείς ∆ιαιτητές, όλοι οι διαιτητές διαφορετικών 
Εθνικών Οµοσπονδιών  καλούνται να  µελετήσουν το περιεχόµενό του. Επιπλέον  οι  
Εθνικοί  και τοπικοί διαιτητές  ενθαρρύνονται να συζητήσουν για το παρόν έντυπο µε τους 
∆ιεθνείς ∆ιαιτητές των χωρών τους. 
 

*********** 
 

Είναι αναληθές ότι ∆ιαιτησία δεν είναι τίποτα περισσότερο από την διεξαγωγή ενός αγώνα 
χρησιµοποιώντας τους  Κανονισµούς του Παιχνιδιού σαν βάση για όλες τις αποφάσεις,  
διότι διαιτησία δεν µπορεί να είναι  η µηχανική  και αυτόµατη  εφαρµογή των Κανόνων. 
Απαιτείται µεγάλη  ικανότης, Τέτοια ικανότης αποκτάται µέσα από προσωπική, ατοµική 
εµπειρία,  λαµβάνοντας µέρος σε αγώνες Βόλεϊ  κατά την διάρκεια ετών,  µε τον διαιτητή 
να  αντιλαµβάνεται ότι  αυτός/αυτή δεν είναι  εκτός αλλά είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του 
παιχνιδιού. Έτσι, αυτός/αυτή δεν µπορεί να φέρνει εις πέρας τα καθήκοντά του/της  απλά 
µε τα να αναζητά τα λάθη στην τεχνική  της οµάδας ή των παικτών της,  ή της 
συµπεριφοράς τους και να εφαρµόζει  την αντίστοιχη ποινή.  Αυτός θα ήταν ένας πολύ 
λανθασµένος τρόπος διαιτησίας.  Αντιθέτως, αυτός/αυτή πρέπει να είναι  εµπειρογνώµων 
και φίλος, που  λειτουργεί για το παιχνίδι  και τους παίκτες.  Μόνο όταν είναι απολύτως 
απαραίτητο, θα πάρει µία αρνητική απόφαση. 
 
Αυτός/αυτή  δεν πρέπει ποτέ να βάλει τον εαυτό του/της µπροστά από τον αγώνα, αλλά 
πρέπει να παραµείνει αφανής, µεσολαβώντας µόνο όταν είναι απαραίτητο.  Τέτοιου είδους 
συµπεριφορά είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη στο σηµερινό Βόλεϊ.  Το σύγχρονο Βόλεϊ και οι 
στόχοι της FIVB απαιτούν ένα  εντυπωσιακό Βόλεϊ,  παρουσιάζοντας  ένα έξοχο  θέαµα για 
τους θεατές και, µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, για εκατοµµύρια οπαδούς.  Το 
σύγχρονο Βόλεϊ  είναι ένα γρήγορο και συναρπαστικό µη-επαφής παιχνίδι, που απαιτεί 
υψηλού επιπέδου φυσική φόρµα, συντονισµό και ειδικά, οµαδική εργασία.  Σήµερα το 
υψηλού επιπέδου Βόλεϊ δεν παίζεται µόνο για την ικανοποίηση των παικτών σε ένα µικρό 
γήπεδο, χωρίς θεατές, αλλά αναµεταδίδεται  σε ολόκληρο τον κόσµο.  Οι θεατές δεν θα 
ακούν το σφύριγµα του διαιτητή κάθε φορά που το χρησιµοποιεί αλλά θα απολαύσουν ένα 
εξαιρετικό αθλητικό θέαµα µε ατοµικές  και οµαδικές διεκδικήσεις σε κάθε φάση,  µε 
σκοπό την νίκη. 
 
 
                                                                                                       Σελίδα   1 
 



                  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  2009 
 
 
Ο καλός διαιτητής βοηθάει σε αυτό το περιβάλλον παραµένοντας αφανής.  Ο κακός 
διαιτητής  εµποδίζει αυτό το θέαµα θέλοντας να παίξει ηγετικό ρόλο στον αγώνα και αυτό 
είναι ενάντια  στις προδιαγραφές της FIVB. Αυτός/αυτή  πρέπει να ανταµείβουν τους 
παίκτες και την οµάδα για θεαµατικές και συναρπαστικές ενέργειες στο πνεύµα των 
Κανονισµών.   Επιπλέον είναι  θεµελιώδες ο διεθνής διαιτητής να τηρεί µία  περίφηµη 
σχέση µε τους παίκτες, προπονητές, κλπ. και η συµπεριφορά του/της να είναι 
υποδειγµατική. 
 
Κατά την διάρκεια του αγώνα αυτός/αυτή πρέπει να είναι ικανός/ικανή να διαχωρίζει 
ανάµεσα στις φυσιολογικές ανθρώπινες εκφράσεις  ή συναισθήµατα που δηµιουργούνται 
κάτω από το στρες του αγώνα και στην    συνειδητά  αντιαθλητική συµπεριφορά.  
Αυτός/αυτή δεν πρέπει ποτέ να τιµωρούν αυθόρµητες εκφράσεις ή συναισθήµατα, έτσι 
ώστε οι αγώνες να παίζονται µέσα σε ένα καλό κλίµα;  οι λογικές και σωστές εκφράσεις 
συναισθηµάτων της οµάδας πρέπει να επιτρέπονται, όπως  το να σηκωθούν και να 
επευφηµήσουν  εξαιρετικές ενέργειες παιξίµατος  ή για ενθάρρυνση  κλπ.   Ωστόσο, η 
συνειδητά αντιαθλητική συµπεριφορά, οι απρεπείς χειρονοµίες προς τους αντιπάλους ή  οι 
διαµαρτυρίες σε απόφαση του διαιτητή, απαγορεύονται  αυστηρά και  πρέπει να 
τιµωρούνται. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 

Κανονισµός  1  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

1. ∆ύο ηµέρες πριν τον αγώνα, η  Υποεπιτροπή ∆ιαιτησίας, ως µέρος της Επιτροπής 
Ελέγχου, πρέπει να ελέγξει  τις διαστάσεις  καθώς και την ποιότητα των οριακών 
γραµµών.  Εάν δεν υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου, οι διαιτητές πρέπει να ελέγξουν και 
να µετρήσουν  εάν οι υπάρχουσες διαστάσεις είναι σύµφωνα  µε τις καθορισµένες,  
τουλάχιστον µία ηµέρα πριν τον αγώνα.  Εάν παρατηρήσουν κάτι αντικανονικό, 
πρέπει  αµέσως να ειδοποιήσουν τους οργανωτές και να  εξασφαλίσουν την 
διόρθωση του. Ειδικά η  εξέταση πρέπει να επιβεβαιώνει : 

 
1.1 Εάν οι γραµµές είναι ακριβώς 5 cm σε φάρδος (ούτε περισσότερο ούτε        
λιγότερο. 
1.2  Το µήκος των γραµµών και διαγωνίων (12.73m/41΄9΄ η κάθε µία) και στα 
δύο  γήπεδα. 
1.3  Το χρώµα των γραµµών να διαφέρει από το χρώµα του γηπέδου και της 
ελεύθερης ζώνης. 
1.4 Σε περίπτωση ύπαρξης αγώνων, άλλων από Παγκόσµιους, FIVB  ή  
επίσηµους, εάν υπάρχουν γραµµές άλλων γηπέδων στην περιοχή παιχνιδιού, οι 
οριακές γραµµές του πραγµατικού γηπέδου πρέπει να διαφέρουν σε χρώµα από 
όλες τις υπόλοιπες. 

 
2. Η κεντρική γραµµή µετράει και για τις δύο πλευρές του γηπέδου (Κανόνας 1.3.3) 
3. Οι παίκτες έχουν το δικαίωµα να παίξουν την µπάλα πέρα από την δική τους 

ελεύθερη ζώνη (εκτός από το σερβίς).  Εποµένως,  η µπάλα µπορεί να παιχτεί από 
οποιοδήποτε σηµείο έξω από την ελεύθερη ζώνη. Η κατάσταση και ο κανόνας 
διαφέρουν στην ελεύθερη ζώνη του αντιπάλου (Κανόνας 10.1.2). 

 
Κανονισµός  2  - ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ 
1. Λόγω της ελαστικότητας του φιλέ, ο πρώτος διαιτητής θα πρέπει να ελέγξει εάν 

είναι σωστά τεντωµένο.  Πετώντας µία µπάλα στο φιλέ, αυτό/αυτή µπορεί να δει  
εάν αναπηδά σωστά.  Η µπάλα πρέπει να αναπηδήσει σε σωστά τεντωµένο φιλέ 
αλλά το υλικό από αυτό  δεν πρέπει να είναι πολύ ελαστικό (π.χ. λάστιχο). 

 
Εάν το φιλέ κάνει κοιλιά, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
 
Η καθέτως  επίπεδη γραµµή από το φιλέ πρέπει να είναι κάθετη µε την επιφάνεια 
παιχνιδιού και κατά µήκος του άξονα  της κεντρικής γραµµής.  
 
Οι αντένες  πρέπει να είναι τοποθετηµένες στις δύο άκρες από το δίχτυ 
(διάγραµµα 3). 
 

2. Ο αγώνας δεν θα παιχτεί εάν το  φιλέ είναι σκισµένο (βλέπε επίσης  Κανονισµό 
10.3.2). 

 
3. Ο δεύτερος διαιτητής  πρέπει να µετρήσει το ύψος του φιλέ πριν την «κλήρωση»  

µε µία ράβδο µετρήσεως (εάν είναι  δυνατόν µεταλλική) σχεδιασµένη γι΄αυτό το 
σκοπό και που να ανήκει στον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό του γηπέδου.  
Στην ράβδο πρέπει να έχουν µαρκαριστεί τα ύψη των 243/245 cm   και 
224/226cm για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα.  Ο πρώτος διαιτητής παραµένει 
κοντά στον δεύτερο διαιτητή κατά την διάρκεια των επαληθεύσεων και να επιτηρεί 
τις µετρήσεις. 
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4. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ( και ειδικά στην αρχή κάθε σετ), οι αντίστοιχοι  

επόπτες  πρέπει να τσεκάρουν εάν οι πλάγιες  ταινίες είναι ακριβώς κάθετες µε 
την επιφάνεια παιχνιδιού  και τοποθετηµένες ακριβώς πάνω από κάθε γραµµή και 
εάν οι αντένες είναι ακριβώς στην εξωτερική πλευρά  από κάθε πλάγια  ταινία.  
Εάν δεν είναι έτσι, τότε πρέπει να διορθωθούν αµέσως. 

 
5. Πριν τον αγώνα (πριν το επίσηµο ζέσταµα) και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, 

οι διαιτητές πρέπει να ελέγξουν ότι οι στυλοβάτες και η καρέκλα του διαιτητή δεν 
παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο στους παίκτες (π.χ. προεξέχοντα µέρη των 
στυλοβατών  γύρω από το βίντσι, καλώδια σταθεροποίησης των δοκαριών, κλπ.). 

 
6. Επιπρόσθετα εφόδια:  πάγκους για τις οµάδες, τραπέζι της γραµµατείας, δύο 

ηλεκτρικούς βοµβητές µε κόκκινες/κίτρινες λάµπες (ένας βοµβητής κοντά σε 
κάθε προπονητή) για να κάνει σήµα για κάποιο αίτηµα για κανονικές διακοπές 
του παιχνιδιού (time-outs και κατ΄εξαίρεση αλλαγές ή µίας αλλαγής λόγω 
ασυµφωνίας µεταξύ φύλλου αρχικής παράταξης και των θέσεων των αθλητών στον 
αγωνιστικό χώρο), καρέκλα  για τον πρώτο διαιτητή, µία ράβδος για να µετρηθεί το 
ύψος του φιλέ, ένα πιεσόµετρο  για τις µπάλες του αγώνα, µία αντλία, ένα 
θερµόµετρο, ένα υγρόµετρο, µία βάση για  5 µπάλες, ταµπέλες για αλλαγές µε 
νούµερα  από 1 έως 18  και στην FIVB  και στο Παγκόσµια Πρωταθλήµατα από  1 
έως 20 , 6 σφουγγαρίστρες  ( πλάτους  1 m), τουλάχιστον 8 απορροφητικές 
πετσέτες (40Χ40cm  ή   40Χ80 cm), δύο καρέκλες σε κάθε περιοχή ποινής και 
ένα τζάκετ Libero.  Σε παγκόσµιους, FIVB και επίσηµους αγώνες, ένας 
βοµβητής(για ηχητικά σήµατα) πρέπει να εγκατασταθεί στο Τραπέζι της 
γραµµατείας,  για να επισηµαίνει λάθη θέσεων περιστροφής,  αλλαγές και τεχνικά 
Τάϊµ-άουτς. 

 
7. Ο διοργανωτής  πρέπει  επίσης να παρέχει δύο επιπλέον αντένες και ένα φιλέ 

κάτω από το τραπέζι του σηµειωτή. 
 

8. Ένας ηλεκτρονικός πίνακας σκορ είναι απαραίτητος για διεθνής αγώνες, όπως 
επίσης και ένας χειροκίνητος  πίνακας σκορ επάνω στο τραπέζι του σηµειωτή. 

 
Κανονισµός  3 -  Η ΜΠΑΛΑ 
  

1. Μία (µεταλλική) βάση για µπάλες είναι απαραίτητη για να αποθηκεύονται 5 
µπάλες Βόλεϊ κοντά στο τραπέζι του σηµειωτή (3 µπάλες για το παιχνίδι και 2 
εφεδρικές). 

 
2. Ο δεύτερος διαιτητής  παίρνει τις 5 µπάλες πριν τον αγώνα και ελέγχει εάν όλες 

τους έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά  (χρώµα, περιφέρεια, βάρος και πίεση).  Μαζί 
µε τον πρώτο διαιτητή, αυτός/αυτή διαλέγει τις 3 µπάλες για τον αγώνα και τις 2 
εφεδρικές. Ο δεύτερος διαιτητής είναι κατόπιν τούτου υπεύθυνος για αυτές σε 
ολόκληρη την διάρκεια του αγώνα και θα βοηθήσει για την επιστροφή τους στον 
διαχειριστή του γηπέδου µετά την λήξη του αγώνα. 

 
3. Μόνο FIVB εγκεκριµένες µπάλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν (µάρκα και τύπος 

που θα αποφασιστεί για κάθε αγώνα). Οι διαιτητές πρέπει να το ελέγξουν αυτό και 
εάν η  σφραγίδα της FIVB δεν είναι τυπωµένη στις µπάλες, αυτός/αυτή µπορούν να 
µην αρχίσουν τον αγώνα. 

 
4. Σύστηµα µε 3 µπάλες   -  κατά την διάρκεια του αγώνα:  

 
Έξι επαναφορείς της µπάλας θα χρησιµοποιηθούν  και θα τοποθετηθούν στην 
ελεύθερη ζώνη σύµφωνα µε το διάγραµµα 10 των Κανονισµών 
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Πριν από το ξεκίνηµα του αγώνα, οι επαναφορείς της µπάλας στις θέσεις 2 και 5 θα 
λάβουν ο καθένας από µία µπάλα από τον δεύτερο διαιτητή. 
 
Κατά την διάρκεια του αγώνα, όταν οι µπάλα είναι εκτός φάσης:  
 
 4.1 Εάν η µπάλα είναι εκτός γηπέδου, θα  ανακτηθεί από τον πιο κοντινό 

επαναφορέα και αµέσως θα κυλιστεί στον επαναφορέα που έχει µόλις δώσει 
την δική του/της  µπάλα στον παίκτη που θα εκτελέσει το σερβίς. 

  
 4.2  Εάν η µπάλα είναι εντός γηπέδου, ο παίκτης που είναι πιο κοντά στην µπάλα  

πρέπει  αµέσως να την κυλίσει εκτός γηπέδου, στην  κοντινότερη οριοθετική 
γραµµή. 

  
4.3  Κατά τη στιγµή που η µπάλα είναι εκτός φάσης, ο επαναφορέας µπάλας µε 

νούµερο 2 ή 5 πρέπει να δώσει την µπάλα σε αυτόν που εκτελεί σερβίς όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε το σερβίς να λάβει χώρα χωρίς καµία 
καθυστέρηση. 
 
Η µπάλα µεταφέρεται µεταξύ των επαναφορέων   ρολαριστά στο πάτωµα ( όχι 
µε πέταγµα), κατά την διάρκεια που αυτή είναι εκτός φάσης. 

 
Κανονισµός  4  -  ΟΜΑ∆ΕΣ 

 
  1.   Για  την FIVB  και παγκόσµιους αγώνες ενηλίκων (εκτός εάν αναφέρεται κάτι         

διαφορετικό στους κανονισµούς αγώνων), η σύνθεση της οµάδας µπορεί να 
αποτελείται από 16 ως 18 άτοµα περιέχοντας το ανώτερο 12 κανονικούς παίκτες, 
µέχρι 2 Libero και 1 προπονητή, 1 βοηθό προπονητή, 1 γιατρό (εγκεκριµένο από 
την FIVB)  και 1 γυµναστή/φυσιοθεραπευτή. 
 
Σε άλλους αγώνες, συµπεριλαµβανοµένων και παγκοσµίων και  επισήµων αγώνων 
φοιτητών και νέων, η οµάδα αποτελείται από 16 άτοµα περιέχοντας 12 παίκτες, 1 
προπονητή, 1 βοηθό προπονητή, 1 γιατρό (εγκεκριµένο από την FIVB) και 1 
γυµναστή/φυσιοθεραπευτή. 
 
Οι διαιτητές πρέπει να ελέγξουν πριν τον αγώνα (κατά τη διάρκεια του επίσηµου 
πρωτοκόλλου) τον αριθµό των ατόµων  εξουσιοδοτηµένων να κάθονται στον πάγκο, 
ή να µείνουν σε κάθε  περιοχή προθέρµανσης. 
 
Εκτός των κανονικών παικτών και τον εγκεκριµένο γιατρό από την FIVB, µόνο τρία 
άτοµα ακόµα (προπονητής, βοηθός προπονητή, γυµναστής/φυσιοθεραπευτής) 
µπορούν να καθίσουν στον πάγκο κατά την διάρκεια του αγώνα. 
 
Επειδή µόνο τα µέλη των οµάδων µπορούν να κάθονται στον πάγκο κατά τη 
διάρκεια του αγώνα και να συµµετέχουν στην διαδικασία προθέρµανσης, κανένα 
άλλο άτοµα  δεν µπορεί να συµµετέχει  στην επίσηµη διαδικασία προθέρµανσης 
(κανονισµός 4.2.2). 
 

2. Για την FIVB και για παγκόσµιους αγώνες ενηλίκων, οι δεκατρείς ή δεκατέσσερις 
παίκτες που επιτρέπονται ανά οµάδα, πρέπει να είναι οι ίδιοι σε κάθε µατς  και 
πρέπει να φορούν τον ίδιο αριθµό στις φανέλες  τους σε κάθε αγώνα. 
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3. Κανονικά,  σε επίσηµους  αγώνες  ή τουρνουά, ο πρώτος διαιτητής δεν χρειάζεται 
να ζητήσει έγγραφα για να αναγνωρίσει του παίκτες που αναφέρονται στο φύλλο 
αγώνα ( η ταυτότητα των παικτών θα έχει ελεγχθεί προηγουµένως από την 
Επιτροπή Ελέγχου του αγώνα ή του τουρνουά).  Εάν, πάντως, υπάρχει κάποιος 
ειδικός κανονισµός που απαγορεύει την συµµετοχή και δεν υπάρχει Επιτροπή 
Ελέγχου, ο πρώτος διαιτητής,  σύµφωνα µε αυτόν τον ειδικό κανονισµό, πρέπει να 
ελέγξει την ταυτότητα των παικτών.  Παίκτες που αποκλείονται από αυτόν τον 
κανονισµό δεν µπορούν να συµµετάσχουν.   Εάν υπάρξει  διαφορά απόψεων, ο 
πρώτος διαιτητής  γράφει την απόφασή του/της στο φύλλο αγώνα ή στην 
συνοδευόµενη γραπτή αναφορά (κατά την διάρκεια επισήµων διεθνών αγώνων, 
αυτός/αυτή µπορούν να ζητήσουν την γνώµη της Υποεπιτροπής Έφεσης). 

 
4. Ο προπονητής και ο αρχηγός της οµάδας (όπου ο καθένας ελέγχει και υπογράφει 

την λίστα των παικτών στο φύλλο αγώνα) είναι υπεύθυνοι για την ταυτότητα των 
παικτών που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. 

 
5. Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να ελέγξει τις στολές.  Εάν δεν είναι σύµφωνες µε τον 

κανονισµό 4.3., πρέπει να αλλαχθούν. Οι στολές πρέπει να είναι όλες ίδιες. Οι 
φανέλες πρέπει πάντα να είναι µέσα στα σόρτς και εάν δεν είναι, είναι απαραίτητο 
να ζητηθεί από τον παίκτη µε ευγενικό τρόπο, να βάλει µέσα τη φανέλα ειδικά 
στην αρχή του αγώνα και σε κάθε σετ. 

 
Ο αρχηγός της οµάδας πρέπει να έχει στη φανέλα του µία λωρίδα 8 χ 2 εκατοστά 
που να υπογραµµίζει τον αριθµό στο στήθος του/της επιτρέποντας να φαίνεται 
καθαρά κατά την διάρκεια όλου του παιχνιδιού. Οι διαιτητές θα το ελέγξουν πριν 
ξεκινήσει ο αγώνας. 
 

6. Εάν οι δύο οµάδες εµφανιστούν µε στολές ιδίου χρώµατος, η οµάδα που 
αναφέρεται πρώτη στο επίσηµο πρόγραµµα (ακολουθώντας τον πίνακα Berger) και 
στο φύλλο αγώνα (πριν την «κλήρωση»), θα αλλάξει στολές 

 
7.  Στα Επίσηµα Εφόδια της Οµάδας συµπεριλαµβάνεται φόρµα προπόνησης και 

µπλουζάκι Πόλο  ή επίσηµο σακάκι, πουκάµισο , γραβάτα και επίσηµο παντελόνι. 
 

Τα µέλη της οµάδας πρέπει να συµµορφωθούν σε έναν από τους παρακάτω 
κώδικες ενδυµασίας : 
 

         7.1 Όλοι να φορούν φόρµα προπόνησης και µπλουζάκι πόλο στο ίδιο χρώµα και 
στυλ,  ή  
         7.2 Όλοι να φορούν επίσηµο σακάκι, πουκάµισο, γραβάτα (για τους άντρες) και 
επίσηµο παντελόνι του ιδίου χρώµατος και στυλ,  εκτός από τον γυµναστή ο οποίος µπορεί 
να φοράει φόρµα προπόνησης και µπλουζάκι πόλο. 
 
             Αυτό σηµαίνει ότι όταν ο προπονητής βγάλει το σακάκι του/της, όλα τα υπόλοιπα 
µέλη της οµάδας πρέπει να βγάλουν το σακάκι τους  την ίδια στιγµή, ώστε να είναι όλοι 
οµοιόµορφα ντυµένοι. 
 
               Μόνο στα µέλη της οµάδας που φορούν φόρµα προπόνησης θα επιτραπεί η 
είσοδός τους στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης. 
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Κανονισµός  5  -  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
1.       O πρώτος διαιτητής πρέπει να προσδιορίσει τον αρχηγό του παιχνιδιού και τον 
προπονητή και µόνο αυτοί επιτρέπεται να παρέµβουν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 
Οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν καθ΄όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ποιοί  είναι οι 
αρχηγοί. 
 
2.    Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο δεύτερος διαιτητής  πρέπει να ελέγξει ότι οι εφεδρικοί 
παίκτες κάθονται στον πάγκο ή είναι στην περιοχή προθέρµανσης.  Παίκτες στην περιοχή 
προθέρµανσης κατά την διάρκεια των σετ δεν µπορούν να χρησιµοποιούν µπάλες. Τα µέλη 
των οµάδων, είτε κάθονται στον πάγκο είτε βρίσκονται στην περιοχή προθέρµανσης, δεν 
έχουν δικαίωµα να διαµαρτυρηθούν ή να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις του διαιτητή.  
Τέτοιου είδους συµπεριφορά πρέπει να τιµωρείτε από τον πρώτο διαιτητή. 
 
3.     Εάν ο αρχηγός του παιχνιδιού ζητήσει κάποια εξήγηση όσον αφορά την εφαρµογή 
των κανονισµών από τον διαιτητή, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να την δώσει, αν χρειαστεί όχι 
µόνο µε την επανάληψη χειροσήµανσής του/της, αλλά και στην γλώσσα της FIVB  
(Αγγλικά), µιλώντας µε συντοµία, χρησιµοποιώντας επίσηµη ορολογία των κανονισµών.  Ο 
αρχηγός του παιχνιδιού έχει το δικαίωµα  να ρωτήσει για κάποια εξήγηση όσον αφορά την 
εφαρµογή  ή  την  ερµηνεία των κανονισµών που γίνεται από τους διαιτητές στο όνοµα των 
συµπαικτών του/της (εποµένως, ο αντικαταστάτης του που κάθεται στον πάγκο, ή στην 
περιοχή προθέρµανσης, δεν έχει αυτό το δικαίωµα). 
 
4    Ο προπονητής δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει οτιδήποτε από τα µέλη του Σώµατος 
∆ιαιτητών, εκτός από τις κανονικές διακοπές του παιχνιδιού (τάϊµ-άουτς και αλλαγές).  
Αλλά, εάν στον πίνακα του σκορ, ο αριθµός των κανονικών διακοπών του παιχνιδιού που 
έχουν χρησιµοποιηθεί  και/ή το σκορ,  δεν αναφέρονται  ή δεν είναι σωστά,  αυτός/αυτή  
µπορεί να το  ζητήσει από τον σηµειωτή, όταν η µπάλα είναι εκτός φάσης. 
 
Κανονισµός  6  -  ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΟΝΤΟΥ, ΝΙΚΗΤΗΣ  ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΑ 
 
Εάν µία οµάδα απέχει   ή  χαρακτηριστεί   ελλιπής, ο σηµειωτής πρέπει να συµπληρώσει 
το φύλλο αγώνα όπως αναφέρεται στους κανονισµούς (6.4) 
 
Κανονισµός  7  - ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
1.  Το φύλλο αρχικής παράταξης πρέπει να ελεγχθεί από τον δεύτερο διαιτητή και από τον 
σηµειωτή, πριν ο σηµειωτής γράψει τις θέσεις της αρχικής παράταξης στο φύλλο αγώνα. 
Αυτός/αυτή πρέπει να ελέγξει εάν τα νούµερα των παικτών που αναφέρονται στο φύλλο 
αρχικής παράταξης είναι τα ίδια µε αυτά που αναφέρονται στο φύλλο αγώνα.  Εάν αυτό δεν 
ισχύει, το χαρτάκι θέσεων πρέπει να αντικατασταθεί και να ζητηθεί ένα νέο από τον 
δεύτερο διαιτητή. 
 
 2.  Στο τέλος κάθε σετ, ο δεύτερος διαιτητής αµέσως ζητά από τους προπονητές το χαρτάκι 
θέσεων για το επόµενο σετ, για να αποφύγει την επιµήκυνση της παύσης των τριών λεπτών 
µεταξύ των σετ. 
 
        Εάν ένας προπονητής συστηµατικά καθυστερεί την συνέχιση του παιχνιδιού µε το να 
µην δίνει το χαρτάκι θέσεων έγκαιρα, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να δώσει σ΄αυτή την 
οµάδα ποινή  καθυστέρησης. 
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  3.   Αν υπάρξει σφάλµα στις θέσεις, µετά τη χειροσήµανση για σφάλµα θέσης, ο διαιτητής 
πρέπει να υποδείξει τους δύο παίκτες.  Εάν ο αρχηγός ζητήσει περισσότερες πληροφορίες 
για το σφάλµα,  ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να βγάλει από την τσέπη του/της το χαρτάκι 
θέσεων  και να δείξει στον αρχηγό τους παίκτες που διέπραξαν το σφάλµα θέσης. 
 
 
Κανονισµός  8 -   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1.  Είναι πολύ βασικό να καταλάβουµε την σηµαντικότητα της λέξης «ολοκληρωτικά»  στην 
πρόταση:  ‘το µέρος της µπάλας  που έρχεται σε επαφή µε το δάπεδο είναι ολοκληρωτικά 
εκτός των οριοθετικών γραµµών’. 
 
2.  Τα σχοινιά που δένουν το φιλέ πέραν της απόστασης 9.50/10.00  µέτρων µήκους δεν 
ανήκουν στο φιλέ.  Αυτό επίσης εφαρµόζεται  στους στυλοβάτες και στα σχοινιά.  Έτσι, εάν 
η µπάλα ακουµπήσει ένα εξωτερικό µέρος του φιλέ, πέραν των πλαγίων ταινιών (9µ), έχει 
αγγίξει ένα «ξένο αντικείµενο» και  πρέπει να σφυριχτεί  και να σηµανθεί και από τους δύο 
διαιτητές σαν «µπάλα έξω» 
 
 
Κανονισµός   9  - ΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 
 
1.   Επέµβαση για το παίξιµο της µπάλας από τον επόπτη, δεύτερο διαιτητή ή προπονητή 
στην ελεύθερη ζώνη: 
 

• Εάν η µπάλα χτυπήσει κάποιο άτοµο εκτός αγώνος ή προπονητή, θεωρείται «µπάλα 
έξω»  (Κανόνας 8.4.2). 

• Εάν ο παίκτης δεχθεί βοήθεια από κάποιο άτοµο εκτός αγώνος ή προπονητή για να 
φθάσει την µπάλα, είναι σφάλµα του παίκτη (υποβοηθούµενο χτύπηµα, Κανόνας 
9.1.3) και δεν θα ακολουθήσει «επανάληψη». 

 
2.   ∆ίνεται έµφαση στο γεγονός ότι µόνο τα λάθη που βλέπονται σφυρίζονται. Ο πρώτος 
διαιτητής πρέπει µόνο να βλέπει στο µέρος του σώµατος που κάνει επαφή µε την µπάλα.  
Η κρίση του/της δεν πρέπει να επηρεάζεται από την θέση του σώµατος του παίκτη πριν  
και/ή µετά το παίξιµο της µπάλας.  Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας της FIVB επιµένει ότι οι 
διαιτητές θα πρέπει να επιτρέπουν  την επαφή, ψηλά από το κεφάλι, µε την άκρη των 
δακτύλων  ή οποιαδήποτε άλλη επαφή που είναι νόµιµη, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς. 
 
3.  Για να καταλάβουµε καλύτερα το κείµενο του Κανονισµού 9.2.2  (Η µπάλα δεν πρέπει 
να πιαστεί και/ή να µεταφερθεί. Μπορεί να αναπηδήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση). 
 
       Η πιαστή µπαλιά απαιτεί δύο ενέργειες παιξίµατος, πρώτα πιάσιµο  και µετά πέταγµα 
της µπάλας, ενώ παίζοντας την µπάλα σηµαίνει ότι η µπάλα αναπηδά από το σηµείο 
επαφής. 
 
4.     Ο διαιτητής πρέπει να δώσει προσοχή στην σταθερότητα του αγγίγµατος, ειδικά στο 
Βόλεϊ των σηµερινών ηµερών όταν χρησιµοποιείται προσποίηση («ελαφρό χτύπηµα¨»), 
αλλάζοντας την πορεία στην τοποθέτηση της µπάλας. Προσοχή πρέπει επίσης να δώσει στο 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, «ελαφρό χτύπηµα µε τα δάχτυλα» επιτρέπεται 
εάν η µπάλα δεν πιάνεται ή µεταφέρεται.  «Ελαφρύ χτύπηµα µε τα δάχτυλα» σηµαίνει 
επίθεση της µπάλας (πάνω από το δίχτυ) που εκτελείται απαλά, µε ένα χέρι/δάχτυλα. 
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Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τέτοιου είδους χτυπήµατα. Εάν η 
µπάλα µετά από τέτοιο χτύπηµα δεν αναπηδήσει αµέσως,  αλλά συνοδεύεται από  χέρι, 
είναι λάθος και πρέπει να τιµωρείται. 
 
5.     Προσοχή πρέπει να δοθεί  στο γεγονός ότι ένα µπλοκ παίκτη δεν είναι έγκυρο εάν 
αυτός/ή  δεν αναχαιτίσει απλά την µπάλα που έρχεται από τον αντίπαλο,  αλλά την 
κρατάει ( ή σηκώνει, σπρώχνει, µεταφέρει, πετάει ή την συνοδεύει).  Σε τέτοιες περιπτώσεις 
ο διαιτητής πρέπει να τιµωρεί αυτό το µπλοκ σαν ‘πιαστό’ (αυτό δεν πρέπει να γίνεται µε 
υπερβολή). 
 
6.   ∆υστυχώς, πολλοί διαιτητές δεν καταλαβαίνουν και έτσι δεν εφαρµόζουν σωστά τον 
κανονισµό 9.2.3.2. ∆εν καταλαβαίνουν σε ποιες ακριβώς  περιπτώσεις µπορούµε να 
µιλήσουµε για ‘πρώτο χτύπηµα της οµάδας’.  Σε τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις η 
οµάδα έχει το πρώτο χτύπηµα (το οποίο µετράει ως το πρώτο από τα τρία κτυπήµατα της 
οµάδας): 
 

6.1 Στην υποδοχή του σερβίς. 
6.2 Στην υποδοχή επιθετικού χτυπήµατος (κανονισµός 13.1.1) 
6.3 Στο χτύπηµα της µπάλας που έρχεται από το  αντίπαλο µπλοκ 
6.4 Στο χτύπηµα της µπάλας που έρχεται από το µπλοκ της ίδιας οµάδας  

 
7.   Σύµφωνα µε το πνεύµα των ∆ιεθνών αγώνων και για να δοθεί ενθάρρυνση για  αγώνες 
µε διάρκεια και θεαµατικές ενέργειες, µόνο οι πιο φανερές παραβάσεις θα σφυρίζονται.  
Γι΄ αυτό το λόγο, όταν ένας παίκτης δεν είναι σε πολύ καλή θέση να παίξει µε την µπάλα, ο 
πρώτος διαιτητής θα είναι λιγότερο αυστηρός στην κρίση του/της σε ότι αφορά λάθη 
διαχείρισης της µπάλας.  Για παράδειγµα: 
 

7.1 Ο πασαδόρος που τρέχει να παίξει  τη µπάλα  ή που αναγκάζεται να κάνει 
γρήγορη κίνηση να φτάσει την µπάλα ούτως ώστε να πασάρει. 

7.2 Οι παίκτες που τρέχουν να παίξουν την µπάλα αφού έχει αναπηδήσει από το 
µπλοκ  ή από έναν άλλο παίκτη. 

7.3 Η πρώτη επαφή της οµάδας µπορεί να γίνει ελεύθερα (διπλή µπαλιά 
ταυτόχρονη)  εκτός εάν ο παίκτης πιάσει ή πετάξει την µπάλα. 

 
 
Κανονισµός  10 -  ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
Κανονισµός  11 – ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
 
1.  Ο κανονισµός (10.1.2)  δίνει το δικαίωµα να κτυπηθεί  η µπάλα  από την ελεύθερη 
ζώνη της αντίπαλης οµάδας.  Ο δεύτερος διαιτητής και οι επόπτες  πρέπει να καταλάβουν 
αυτόν τον κανονισµό καλά!!  Κατά την διάρκεια του αγώνα, πρέπει να αναγνωρίζουν 
πρακτικά και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για να δώσουν χώρο στον παίκτη που θα 
κτυπήσει την µπάλα προς τα πίσω στο γήπεδό του/της! 
 
Εάν η µπάλα διασχίσει το επίπεδο του φιλέ, εντός του οριοθετιµένου διαστήµατος, προς 
την ελεύθερη ζώνη της αντίπαλης οµάδας και την ακουµπήσει  κάποιος παίκτης στην 
προσπάθειά του να επιστρέψει την µπάλα, οι διαιτητές πρέπει να σφυρίξουν το λάθος την 
στιγµή της επαφής και να δείξουν «έξω». 
 
2.  Εφιστάται   προσοχή στον κανονισµό που αφορά την επαφή παίκτη µε το φιλέ:  ‘Επαφή 
µε το φιλέ ή τις αντένες  (κανονισµός 11.3.1) δεν είναι σφάλµα, εκτός εάν εµποδίζει τη φάση’. 
Άγγιγµα της οριζόντιας ταινίας του φιλέ ή τα 80 άνω εκατοστά της  αντένας από έναν 
παίκτη  κατά τη διάρκεια της φάσης του παιξίµατος της µπάλας θα θεωρείται πάντα 
παρεµβολή στο παιχνίδι. 
 
                                                                                                   Σελίδα  9 
   



         Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  2009 
Φάση παιξίµατος της µπάλας είναι οποιαδήποτε  φάση όπου οι παίκτες είναι κοντά στη 
µπάλα και προσπαθούν να παίξουν.  Εφιστάται προσοχή στην ακόλουθη κατάσταση: 
 
Εάν ένας παίκτης είναι στην θέση του/της στο γήπεδό του/της και η µπάλα οδηγούµενη 
από τον αντίπαλο πηγαίνει στο φιλέ και αυτό προκαλεί επαφή του φιλέ µε τον παίκτη  
(κανονισµός 11.3.3) τότε δεν υπάρχει σφάλµα. 
 
3.   Εφιστάται η προσοχή του διαιτητή στο γεγονός ότι τα  σχοινιά που δένουν το φιλέ 
πέραν των 9,50/10,00 µέτρα σε µάκρος δεν είναι µέρος του φιλέ.  Το ίδιο ισχύει και για 
τους στυλοβάτες, όπως επίσης  και για το κοµµάτι του φιλέ που εξέχει από τις αντένες.  
Έτσι, εάν ένας παίκτης αγγίξει ένα εξωτερικό µέρος του φιλέ (φιλέ εκτός αντενών, σχοινιά, 
πασσάλους κλπ), αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί λάθος. 
 
4.   Οι διαιτητές πρέπει να ξεχωρίζουν το πέρασµα στο γήπεδο των αντιπάλων, πέραν της 
κεντρικής γραµµής µε το  πέλµα ή µε οποιοδήποτε άλλο µέρος τους σώµατος πάνω από τα 
πόδια. 
 
Όταν το πέρασµα γίνει µε το πέλµα, κάποιο µέρος του πέλµατος πρέπει να παραµείνει είτε 
σε επαφή, είτε ακριβώς πάνω από την κεντρική γραµµή.  
 
5.  Ένεκεν της κορυφαίας ποιότητος των οµάδων που  συµµετέχουν, το παιχνίδι κοντά στο 
φιλέ είναι θεµελιώδους σηµασίας και  συνεπώς, οι διαιτητές  πρέπει να είναι ιδιαιτέρως 
προσεκτικοί, ειδικά σε περιπτώσεις που η µπάλα  ακουµπά στα χέρια του µπλοκέρ  και 
µετά βγαίνει εκτός γηπέδου. 
 
 
Κανονισµός 12   -  ΣΕΡΒΙΣ 
 
1.  Για να εγκριθεί ένα σερβίς, δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθεί εάν ο  αθλητής που 
σερβίρει είναι έτοιµος  - µόνο ότι ο αθλητής που σερβίρει κατέχει την µπάλα. 
 
2.  Πριν ο πρώτος διαιτητής σφυρίξει για σερβίς, αυτός/αυτή πρέπει να ελέγξει  εάν έχει 
ζητηθεί ριπλέι από την TV  και εποµένως να αναβληθεί το σφύριγµα. 
 
3.  Ο πρώτος διαιτητής και οι αντίστοιχοι επόπτες  πρέπει να προσέξουν τη θέση του 
αθλητή που σερβίρει τη στιγµή του χτυπήµατος του σερβίς ή της απογείωσης για σερβίς µε 
άλµα.  Οι επόπτες πρέπει αµέσως να κάνουν σήµα στον διαιτητή εάν υπάρχει σφάλµα και 
ο πρώτος διαιτητής πρέπει να το σφυρίξει.   Ο αθλητής που σερβίρει µπορεί να αρχίσει την 
κίνηση του σερβίς εκτός της ζώνης σερβίς αλλά πρέπει να είναι εντελώς εντός την ώρα της 
επαφής (ή πρέπει να είναι εντελώς εντός της ζώνης σερβίς την στιγµή της απογείωσης). 
 
4.  Όταν η µπάλα σερβίρεται, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να παρακολουθεί την οµάδα που 
εκτελεί το σερβίς, ενώ ο δεύτερος διαιτητής παρακολουθεί την οµάδα που δέχεται το 
σερβίς. 
 
5.  Εάν ο αθλητής που εκτελεί το σερβίς δεν πηγαίνει φυσιολογικά στην ζώνη σερβίς  ή δεν 
δέχεται την µπάλα από τον επαναφορέα µπάλας, αργοπορώντας εσκεµµένα, η οµάδα 
µπορεί να λάβει ποινή καθυστέρησης.   
 
Σχόλιο:  Πολλοί διαιτητές και παίκτες  καταλαβαίνουν λαθεµένα αυτό το κείµενο, 
σκεπτόµενοι ότι τα 8 δευτερόλεπτα θα µετρήσουν µόνο από τη στιγµή που ο αθλητής που 
εκτελεί το σερβίς    πετάξει ή ελευθερώσει την µπάλα για το χτύπηµα του σερβίς. Η 
κατάσταση όµως δεν έχει έτσι! Ο κανονισµός το λέει καθαρά: «……..µετά το σφύριγµα του 
διαιτητή για σερβίς». 
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6.   Η υπ΄αριθµ. 19 χειροσήµανση είναι το σωστό σήµα για να χρησιµοποιείται από  τους 
διαιτητές, όταν µία µπάλα που έχει σερβιριστεί αγγίξει το φιλέ  και καταλήγει έξω. 
 
 
Κανονισµός  13 -  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 
 
1.  Για να γίνει κατανοητός ο κανονισµός 13.2.4  όσον αφορά την επίθεση µετά από σερβίς 
του αντιπάλου, εφιστάται η  προσοχή στο γεγονός ότι,  σε αυτή την περίπτωση µόνο η θέση 
της µπάλας πρέπει να ελεγχθεί, όχι αυτή των παικτών.  Είναι µόνο σφάλµα εάν η επίθεση 
ολοκληρωθεί και µετά ο πρώτος διαιτητής   σφυρίξει  αυτό το σφάλµα. 
 
2.  Όταν ελέγχονται οι παίκτες της πίσω σειράς και το επιθετικό χτύπηµα του Libero, είναι 
σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι τέτοιου είδους λάθος  έχει γίνει µόνο όταν  το επιθετικό 
κτύπηµα ολοκληρώνεται ( είτε η µπάλα περνά εντελώς το κάθετο επίπεδο του φιλέ ή ήρθε 
σε επαφή µε κάποιον αντίπαλο). 
 
 
Κανονισµός  14 -  ΜΠΛΟΚ 
 
1.  Ο µπλοκέρ έχει το δικαίωµα να µπλοκάρει οποιαδήποτε µπάλα µέσα στο χώρο του 
αντιπάλου;   µε τα χέρια του/ της  πέραν από το φιλέ υπό τον όρο ότι: 
 

• Αυτή η µπάλα, µετά την πρώτη ή δεύτερη επαφή  από την αντίπαλη οµάδα, 
κατευθύνεται προς τον αγωνιστικό χώρο του µπλοκέρ   και 

 
• Κανένας παίκτης της αντίπαλης οµάδας δεν είναι αρκετά κοντά στο φιλέ στον 

συγκεκριµένο χώρο παιχνιδιού για να συνεχίσει την προσπάθειά  του/της. 
 
       Ωστόσο, εάν ένας παίκτης της αντίπαλης οµάδας είναι κοντά στην µπάλα και έτοιµος 
να παίξει, η κίνηση µπλοκαρίσµατος πέραν του φιλέ είναι σφάλµα εάν ο µπλοκέρ έρθει σε 
επαφή µε την µπάλα πριν ή κατά την διάρκεια της κίνησης του παίκτη, κατά συνέπεια 
έχοντας εµποδίσει την ενέργεια του αντιπάλου. 
 
       Μετά το τρίτο χτύπηµα από τον αντίπαλο, οποιαδήποτε µπαλιά µπορεί να 
µπλοκαριστεί µέσα στο χώρο του αντιπάλου. 
 
2.  ∆ιαδοχικές πάσες  (όχι επιθέσεις) που δεν περνούν πάνω από το φιλέ προς το γήπεδο 
του αντιπάλου δεν µπορούν να µπλοκαριστούν πέραν από το φιλέ εκτός µετά την τρίτη 
επαφή. 
 
3.  Εάν ένας από τους µπλοκέρ βάλει το χέρι του/της πέραν από το φιλέ και καρφώσει την 
µπάλα αντί να κάνει µία ενέργεια µπλοκαρίσµατος, είναι σφάλµα ( η έκφραση  ‘ πέραν του 
φιλέ’ σηµαίνει  το άπλωµα των χεριών πάνω από το φιλέ στον αγωνιστικό χώρο των 
αντιπάλων). 
 
4.  Το κείµενο του κανονισµού 14.6.3: «. Το µπλοκ στο σερβίς των αντιπάλων» σηµαίνει ότι  
αυτός / αυτή ολοκληρώνει ένα µπλοκάρισµα  σε µπάλα από σερβίς. 
 
5.  Μιας και η µπάλα µπορεί να αγγίξει οποιοδήποτε µέρος του σώµατος, εάν κατά την 
διάρκεια του µπλοκ η µπάλα ακουµπήσει τα πόδια κατά την διάρκεια της ίδιας ενέργειας, 
αυτό δεν θεωρείται σφάλµα και συνεχίζει να είναι µπλοκ. 
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Κανονισµός  15 -  ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ διακοπές του αγώνα 
 
1.  Ο βοηθός σηµειωτής  πρέπει να χρησιµοποιεί τον βοµβητή ( ή κάποιο αντίστοιχο -
µηχάνηµα);  για να αρχίσει και να τελειώσει την χρονοµέτρηση του Τεχνικού Τάιµ-Άουτ 
(ΤΤΟ), εφόσον η πρώτη οµάδα φτάσει τον 8ο  και τον 16ο βαθµό στο σετ (αυτή δεν είναι 
ευθύνη του δεύτερου διαιτητή).  Ο εκφωνητής πρέπει να λέει για το πρώτο ΤΤΟ του σετ: 
«Πρώτο Τεχνικό Τάιµ-Άουτ».  Στο τέλος αυτός/ή  πρέπει να λέει «Τέλος του ΤΤΟ».  Η ίδια 
διαδικασία θα εφαρµοστεί και στο δεύτερο ΤΤΟ. Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να 
εξασφαλίσει το ότι οι παίκτες δεν θα πάνε στο γήπεδο, πριν ο δεύτερος σηµειωτής 
επισηµάνει µε τον βοµβητή το τέλος του ΤΤΟ.  Εννοείται, ότι εάν υπάρξει κάποιο 
πρόβληµα µε την δουλειά του βοηθού σηµειωτή, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να ελέγξει τα 
καθήκοντά του/της και από αυτήν την πλευρά. 
 
2.  Όταν ένας παίκτης τραυµατιστεί, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να ζητήσει αλλαγή.  Σε 
περίπτωση σοβαρού τραυµατισµού οι διαιτητές πρέπει να σταµατήσουν τον αγώνα και να  
επιτρέψουν στην ιατρική οµάδα να µπει στο γήπεδο.  Κατ΄ εξαίρεση αλλαγή λόγω 
τραυµατισµού µπορεί να γίνει, ελεύθερα, από την οµάδα, µη λαµβάνοντας υπόψη τον 
«περιορισµό των αλλαγών», από οποιονδήποτε παίκτη που δεν ήταν στο γήπεδο την 
στιγµή του τραυµατισµού (κανονισµός 15.7). Προσοχή  εφιστάται στον κανονισµό, ο 
οποίος δηλώνει ότι ο τραυµατισµένος παίκτης  που αντικαταστάθηκε µε µία κατ΄εξαίρεση 
αλλαγή, δεν επιτρέπεται να επανέλθει στον αγώνα. Η κατ' εξαίρεση αλλαγή δεν 
υπολογίζεται ποτέ σαν κανονική αλλαγή. 
 
3.  Οι διαιτητές πρέπει να ξεχωρίζουν καθαρά τις αντικανονικές αλλαγές (όταν µία οµάδα 
κάνει µία αντικανονική αλλαγή,  ο αγώνας συνεχίζεται  και ο σηµειωτής/ δεύτερος 
διαιτητής δεν το παρατηρούν,  Κανονισµός 15.9), και γίνει αίτηµα αντικανονικής αλλαγής 
η οποία, κατά την ώρα του αιτήµατος, ο σηµειωτής ή ο δεύτερος διαιτητής αντιλαµβάνονται 
ότι είναι αντικανονική (Κανονισµός 16.1.3) θα απορριφθεί και να τιµωρηθεί µε ποινή 
καθυστέρησης. 
 
4.  Αίτηµα για αλλαγή πριν την αρχή του σετ επιτρέπεται και θα καταγραφεί σαν κανονική 
διακοπή παιχνιδιού σε αυτό το σετ. 
 
5.  Όταν ο προπονητής ζητήσει ένα Τάιµ-Άουτ, αυτός/αυτή πρέπει να χρησιµοποιήσει την 
επίσηµη χειροσήµανση. Εάν αυτός/αυτή µόνον σηκωθεί, ζητήσει προφορικά ή χτυπήσει 
τον βοµβητή, οι διαιτητές µπορεί να µην το επιτρέψουν.  Εάν το αίτηµα για Τάιµ-Άουτ 
απορριφθεί, ο πρώτος διαιτητής θα πρέπει να αποφασίσει εάν αυτό είναι µε πρόθεση 
καθυστέρησης του παιχνιδιού και να επιβάλλει ποινή σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 
 
6.  Αλλαγές 
 
     6.1  Ο δεύτερος διαιτητής θα σταθεί ανάµεσα στον στυλοβάτη και το τραπέζι του 
σηµειωτή και  -  εκτός εάν η αλλαγή  δηλωθεί από τον σηµειωτή αντικανονική -  κάνει 
χειροσήµανση (σταύρωµα των βραχιόνων) για τους παίκτες,  να αλλάξουν στο χώρο έξω από 
τις πλάγιες γραµµές. 
 
Σε περίπτωση πολλαπλών αλλαγών, ο δεύτερος διαιτητής θα περιµένει τη χειροσήµανση 
του σηµειωτή, ότι η προηγούµενη αλλαγή έχει καταγραφεί και µετά αυτός / αυτή θα 
προχωρήσει µε την επόµενη αλλαγή. 
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6.2 Πολλαπλές αλλαγές µπορούν να γίνουν µόνο διαδοχικά: πρώτα,  ένα ζευγάρι παικτών 

– ένας παίκτης εισέρχεται στον αγώνα και καταλαµβάνει τη θέση κάποιου αθλητή 
που εξέρχεται του γηπέδου,  µετά ένα άλλο, κλπ.,  έτσι ώστε να επιτραπεί στον 
σηµειωτή να το καταγράψει και να τους ελέγξει έναν έναν.  Πάντως, εάν την στιγµή 
του αιτήµατος πολλαπλής αλλαγής, οποιοσδήποτε από τους αθλητές δεν είναι κοντά 
στην ζώνη αλλαγής και έτοιµος/έτοιµη να εισέλθει στο γήπεδο,  η αντικατάστασή  
πρέπει να απορριφθεί χωρίς πέναλτι.  Συνεπώς, παίκτες που δεν αναµιγνύονται σε 
κάποια συγκεκριµένη αλλαγή πρέπει να παραµένουν εκτός της ζώνης αλλαγής. 

 
6.3 Είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλιστεί η γρήγορη και ήρεµη κίνηση των παικτών. 
 

Η νέα µέθοδος αλλαγής έχει σαν σκοπό να κρατά την ροή του αγώνα και να 
αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την διάρκεια των αλλαγών. 
 
Σύµφωνα µε την νέα µέθοδο, περιπτώσεις ποινών καθυστερήσεων όταν οι  
αναπληρωµατικοί δεν είναι έτοιµοι να εισέλθουν στον αγώνα,  πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο. 
 
Είναι ευθύνη του δεύτερου διαιτητή και του σηµειωτή, να µην χρησιµοποιούν την 
σφυρίχτρα ή τον βοµβητή εάν ο αναπληρωµατικός παίκτης δεν είναι έτοιµος όπως 
έχει ζητηθεί (κανονισµός 15.10.3α  και 15.10.4).   Εάν δεν προκλήθηκε καµία 
καθυστέρηση, το αίτηµα για αλλαγή πρέπει να απορριφθεί από τον δεύτερο διαιτητή 
χωρίς  ποινή. 
 

7.   Οι διαιτητές πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν ακριβώς τον       
κανονισµό που αφορά  «αντικανονικά αιτήµατα» (κανονισµός 15.11) : 

 
•  τι σηµαίνει «αντικανονικό αίτηµα» 
•  ποιες είναι οι τυπικές περιπτώσεις 
•  ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις 
•  τι πρέπει να γίνει, εάν µία οµάδα το επαναλάβει στον ίδιο αγώνα. 
 

Κατά την διάρκεια του αγώνα ο πρώτος διαιτητής πρέπει να ελέγξει εάν ο δεύτερος 
διαιτητής  εφαρµόζει σωστά τον κανονισµό που αφορά  τα «αντικανονικά αιτήµατα». 
 
Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε αντικανονικό αίτηµα 
καταγράφεται σε ειδικό µέρος του φύλλου αγώνα. 
 

8.     ∆ιαχωρισµός πρέπει να γίνεται µεταξύ της «αντικατάστασης του Λίµπερο» (κανονισµός   
19.3.2) και της κανονικής αντικατάστασης,  η οποία πρέπει να εγκριθεί από τον 
δεύτερο διαιτητή ή τον σηµειωτή και να καταγραφεί στο φύλλο αγώνα (κανονισµοί 
15.5  -  15.10).  Ο βοηθός σηµειωτής καταγράφει τις αλλαγές  του Λίµπερο σε ένα 
ξεχωριστό φύλλο ειδικά ετοιµασµένο γι αυτό τον σκοπό  (R-6), έτσι ώστε ο αριθµός 
των παικτών που έχουν αντικατασταθεί από τον Λίµπερο να είναι γνωστός 
οποιαδήποτε στιγµή. 

 
Κανονισµός 16 -  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ 
1.    Ο διαιτητής πρέπει να είναι τελείως  εξοικειωµένος µε τις αρχές,  όλων των ειδών τις 

καθυστερήσεις και τις ποινές καθυστερήσεων.   Επιπλέον, αυτός/ αυτή  πρέπει να 
ξέρει την ακριβή διαφορά µεταξύ ενός αντικανονικού αιτήµατος  και µίας 
καθυστέρησης. 
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2.    Οι διαιτητές πρέπει να προλαβαίνουν όλες τις ακούσιες ή εκούσιες καθυστερήσεις 

από τις οµάδες. 
 
 Παράδειγµα καθυστέρησης: 
         Ένας παίκτης καθυστερεί το παιχνίδι ζητώντας την άδεια του διαιτητή να δέσει τα 

παπούτσια του. Αυτό αµέσως τιµωρείται για την πρώτη φορά µε «ποινή 
καθυστέρησης». 

 
 Κύριοι λόγοι για καθυστερήσεις (µεταξύ άλλων) : 
 

• Αλλαγές 
• Τάιµ-Άουτς 
• Σκούπισµα του γηπέδου 

 
‘Όποιος παίκτης ζητήσει από τον διαιτητή διακοπή για να δέσει τα παπούτσια του/της 
δείχνει την πρόθεσή του/της να καθυστερήσει το παιχνίδι και πρέπει να τιµωρείται     
µε «ποινή καθυστέρησης». 

 
3.  Οι ποινές καθυστέρησης είναι τιµωρία της οµάδας και όχι του µέλους της οµάδας      

που    υπέπεσε στο παράπτωµα;  Το ίδιο ισχύει και όταν µόνο ένα µέλος της οµάδας 
έχει προκαλέσει καθυστέρηση. 

 
4.  Εφιστάται προσοχή  στο γεγονός ότι  η «προειδοποίηση για καθυστέρηση» 

υποδεικνύεται  από µία χειροσήµανση (νούµερο 25) χωρίς κάρτα, αλλά πρέπει να 
καταχωρηθεί στο  φύλλο αγώνα στη θέση ποινών – στήλη  W (σε αντίθεση µε την 
«προειδοποίηση µικρού παραπτώµατος»  η οποία δεν έχει χειροσήµανση και δεν 
καταγράφεται στο φύλλο αγώνα).  Ωστόσο, η «ποινή καθυστέρησης»  σηµειώνεται µε 
κίτρινη κάρτα και καταγράφεται στο φύλλο αγώνα στη θέση ποινών – στήλη Ρ. 

 
5.  Σκούπισµα γηπέδου 

 
      Ο κύριος σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 

παικτών και η κανονική ροή του αγώνα  και για να αποφευχθεί το να σκουπίζουν το 
γήπεδο οι παίκτες µόνοι τους. 

 
      5.1  Θέση καθαριστών και εφόδια 
 

     5.1.1  4 άτοµα ανά γήπεδο  Χ  2 γήπεδα =  8 άτοµα συνολικά για σκούπισµα   
γηπέδου.  Τα άτοµα αυτά πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευµένα;  είναι 
χρήσιµο εάν είναι  πεπειραµένοι  παίκτες Βόλεϊ. 

 
5.1.2 Εφόδια 
 

• 6 σφουγγαρίστρες του ενός µέτρου µε κοντάρι 
• Τρεις πρέπει να βρίσκονται κοντά σε κάθε αντίστοιχη περιοχή 

προθέρµανσης 
• Οκτώ απορροφητικές  πετσέτες (40 cm X 40 cm min.,  40cm X 80cm 

max.);  4 (2-2) πρέπει να είναι διαθέσιµες και να βρίσκονται κοντά στο 
τραπέζι της γραµµατείας,  και 4 (2 – 2) κοντά στα άτοµα που σκουπίζουν 
ακουµπισµένες σε µικρές καρέκλες. 
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5.1.3 Θέση καθαριστών  (διάγραµµα Α) 
 

5.1.3.1 Ένας γρήγορος καθαριστής ανά γήπεδο ( 2 συνολικά) πίσω από  
             τον δεύτερο διαιτητά, έτοιµη να τρέξουν σε κάθε βρεγµένη περιοχή 
5.1.3.2 Τρεις καθαριστές κοντά σε κάθε περιοχή προθέρµανσης  
              (6 συνολικά) που κάθονται σε µικρές καρέκλες (1 γρήγορος 
              Καθαριστής και 2 κανονικοί) 
5.1.3.3 Οι καθαριστές πρέπει να προσέχουν ώστε να µην εµποδίζουν 
              όποιο διαφηµιστικό πάνελ γύρω από το γήπεδο ασχέτως της 
              τοποθεσίας τους, ειδικά πίσω από την καρέκλα του πρώτου 
              διαιτητή. 
 

5.2 Πως σκουπίζετε το γήπεδο 
   

 Για να σιγουρευτεί η ροή του αγώνα και να σταµατήσουν οι τακτικές 
καθυστερήσεων, η FIVB έχει πάρει τις παρακάτω αποφάσεις: 

 
5.2.1   Κατά την διάρκεια του Τάϊµ – Άουτ (ΤΟ), του τεχνικού Τάϊµ-Άουτ 

(ΤΤΟ)        
και των διαλλειµάτων : 
 
Τρεις καθαριστές καθαρίζουν κάθε γήπεδο σαν µία οµάδα.  Οι τρεις 
καθαριστές βρίσκονται κοντά την περιοχή προθέρµανσης πρέπει να 
φέρουν τρεις σφουγγαρίστρες µε κοντάρι στην πλευρική γραµµή της 
µπροστινής ζώνης και κοντά στον δεύτερο διαιτητή. 
 
Τρεις καθαριστές σε κάθε πλευρά του γηπέδου ξεκινούν να 
σκουπίζουν το γήπεδο σε ελικοειδή καµπύλη όπως το συνηµµένο 
διάγραµµα (Α). 
 

5.2.2 Κατά τη διάρκεια  της «µπάλας εκτός φάσης» (µεταξύ ηµιχρόνων) του 
         Παιχνιδιού, εάν είναι απαραίτητο: 

 
                             5.2.2.1  Όταν ένας γρήγορος καθαριστής διακρίνει µία βρεγµένη  

                     περιοχή, αυτός / αυτή σηκώνει το χέρι του/της,  δείχνει  
                     την βρεγµένη περιοχή και περιµένει για το τέλος της φάσης. 
                     Αµέσως µόλις ο διαιτητής σφυρίξει «µπάλα εκτός φάσης»,µόνο 
                     ο καθαριστής/καθαριστές (µέχρι 2 καθαριστές ανά γήπεδο) 
                     που σήκωσαν το χέρι τους (µε δύο απορροφητικές  πετσέτες) 
                     πρέπει να τρέξουν στην βρεγµένη περιοχή. Σε κάθε αγωνιστικό 
                     χώρο, ο καθαριστής που κάθεται πίσω από τον δεύτερο  
                     διαιτητή θα φροντίσει την µπροστινή ζώνη του γηπέδου. 
 
                     Οι δύο γρήγοροι καθαριστές που κάθονται στις περιοχές 
                      προθέρµανσης διαρκώς παρατηρούν το γήπεδό τους, 
                      ούτως ώστε να τρέξουν στην βρεγµένη περιοχή µόλις ο 
                      διαιτητής σφυρίξει  «µπάλα εκτός φάσης». 
 
                      Εάν υπάρχουν περισσότερες από µία βρεγµένες περιοχές                          
                      για έναν συγκεκριµένο καθαριστή, προτεραιότητα δίνεται 
                      στην περιοχή της µπροστινής ζώνης. Βρεγµένες περιοχές 
                      στην πίσω περιοχή ή εκτός γηπέδου, είναι δευτερευούσης 
                      σηµασίας. 
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5.2.2.2 Αµέσως µετά από το γρήγορο καθάρισµα, ο καθαριστής 
καθαριστές επιστρέφουν στη θέση τους, ακολουθώντας 
τον συντοµότερο δρόµο για να βγουν από το γήπεδο. 
 

5.2.2.3 Ο συνολικός χρόνος σκουπίσµατος ενός σηµείου δεν  
πρέπει να είναι περισσότερος από 6 µε 8 δευτερόλεπτα 
από τη στιγµή που ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη φάσης και 
το σφύριγµα του πρώτου διαιτητή για το επόµενο σερβίς. 
Καµία καθυστέρηση στον αγώνα δεν πρέπει να οφείλεται 
στους καθαριστές. 
 

5.2.2.4 Οι διαιτητές δεν αναµιγνύονται στην δουλειά των  
καθαριστών. Εν τούτοις ο πρώτος διαιτητής έχει την εξουσία  
να ρυθµίσει την εργασία του καθαριστή, µόνο σε περίπτωση 
που το παιχνίδι διαταράσσεται από τους καθαριστές, ή εάν 
αυτοί δεν κάνουν την δουλειά τους σωστά. 
 

5.2.2.5   Οι παίκτες και οι προπονητές δεν έχουν δικαίωµα να  
              ζητήσουν από τους καθαριστές να καθαρίσουν µία περιοχή  
               ή να τους επηρεάσουν κατά την διάρκεια του σκουπίσµατος 
  

 
5.3    Υπευθυνότητες µελών της επιτροπής 
 

   Εάν οι παίκτες µε δικιά τους ευθύνη, σκουπίσουν το πάτωµα µε την δικιά τους  
µικρή πετσέτα, ο πρώτος διαιτητής δεν θα περιµένει µέχρι να τελειώσει το 
σκούπισµα και να επιστρέψουν οι παίκτες στην θέση τους.  Εάν δεν είναι στην 
σωστή θέση τους την στιγµή  του σερβίς, ο αντίστοιχος διαιτητής θα σφυρίξει  
σφάλµα θέσης. 
 

5.4    Υπευθυνότητες των κριτών 
 

    Εάν το απαιτούν οι περιστάσεις και εάν αντιληφθούν ένα σηµείο που γλιστρά 
στην επιθετική ζώνη, ο Πρόεδρος  της επιτροπής παιχνιδιού (και µόνον αυτός / 
αυτή) έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον δεύτερο διαιτητή να καλέσει τους 
καθαριστές, όταν η µπάλα είναι εκτός φάσης.  Σε αυτή την περίπτωση, θα  
τρέξουν στο γήπεδο µε µεγάλες πετσέτες και θα σκουπίσουν το συγκεκριµένο 
σηµείο της επιθετικής ζώνης που θα τους υποδειχθεί από τον δεύτερο διαιτητή. 
Μόλις τελειώσουν, επιστρέφουν αµέσως στις θέσεις τους. 

 
Κανονισµός 17 -  ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ 
 
Αν κάποιος τραυµατισµένος αθλητής δεν µπορεί να αντικατασταθεί, κανονικά ή κατ' 
εξαίρεση, δίνεται στον αθλητή χρόνος 3 λεπτών για να συνέλθει, αλλά όχι περισσότερο από 
µία φορά για τον ίδιο αθλητή στον ίδιο αγώνα. 
 
Κανονισµός 18 -  ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 
 
1.   Κατά τη διάρκεια διαλειµµάτων, µπάλες εκτός αυτών του συγκεκριµένου αγώνα, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους παίκτες για προθέρµανση στην ελεύθερη 
ζώνη. 
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2. Στο αποφασιστικό 5ο σετ, µόλις η οµάδα που προηγείται φθάσει τους 8 πόντους, οι 

οµάδες αλλάζουν γήπεδα (εάν ο 8ος πόντος έγινε από την άλλη οµάδα, η οµάδα 
πρέπει να κάνει περιστροφή µετά την αλλαγή του γηπέδου, πριν το σερβίς  και αυτό 
πρέπει να ελεγχθεί από τον σηµειωτή και τους διαιτητές) 

 
3. Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων οι τρεις µπάλες παραµένουν στους επαναφορείς 

νούµερο 2 και 5. Αυτοί δεν έχουν το δικαίωµα να δώσουν τις µπάλες στους παίκτες 
για προθέρµανση.  Πριν το αποφασιστικό σετ, ο δεύτερος διαιτητής δίνει την µπάλα 
στον πρώτο σέρβερ του σετ.  Κατά τη διάρκεια των Τάιµ – Άουτς και των αλλαγών και 
κατά τη διάρκεια της αλλαγής γηπέδων στο αποφασιστικό σετ στον 8ο πόντο, ο 
δεύτερος διαιτητής δεν παίρνει την µπάλα.  Αυτή παραµένει στους επαναφορείς. 

 
Κανονισµός 19  -  Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 
 
1.    Στην περίπτωση που η οµάδα  έχει δύο Λίµπερο,  ο αρχικός Λίµπερο πρέπει να 
καταγραφεί στην µία από τις δύο ειδικές  θέσεις  που κρατούνται για τους Λίµπερο, το 
αργότερο πριν ο προπονητής υπογράψει το φύλλο αγώνα. 
 
2.  Εάν ο προπονητής θέλει να ανταλλάξει τον αρχικό  Λίµπερο µε τον αναπληρωτή 
Λίµπερο, η διαδικασία είναι ίδια µε αυτή της αλλαγής, αλλά θα εκτελεστεί αφού ο 
κανονικός παίκτης αντικατάστασης έχει επιστρέψει στο γήπεδο (κανονισµός 19.3.3.1). 
 
Σε περίπτωση τραυµατισµού του αρχικού Λίµπερο, και εάν δεν υπάρχει αντικαταστάτης 
Λίµπερο στην λίστα της οµάδας ή αν ο αναπληρωτής (τώρα ενεργός) Λίµπερο έχει 
τραυµατιστεί, ο προπονητής µπορεί να προσδιορίσει σαν Λίµπερο έναν από τους παίκτες 
που εκείνη τη στιγµή δεν αγωνίζεται (κανονισµός 19.3.3). 
 
Η διαδικασία θα είναι όµοια µε τη διαδικασία της ανταλλαγής, εάν ο επαναπροσδιορισµός 
γίνει αµέσως µετά τον τραυµατισµό,  ή όµοια µε τη διαδικασία της αντικατάστασης, εάν ο 
επαναπροσδιορισµός γίνει αργότερα. 
 
3.  ∆ώστε προσοχή στην διαφορά µεταξύ της κατ΄εξαίρεση αλλαγής ενός τραυµατισµένου 
παίκτη όπου οποιοσδήποτε παίκτης που δεν αγωνίζεται τη στιγµή  του 
τραυµατισµού (εκτός του Λίµπερο και του αντικαταστάτη του)  µπορεί να αντικαταστήσει 
τον τραυµατισµένο παίκτη    σε σχέση  µε τον επαναπροσδιορισµό ενός νέου Λίµπερο όπου 
οποιοσδήποτε παίκτης που δεν αγωνίζεται τη στιγµή του επαναπροσδιορισµού  (εκτός του 
αρχικού Λίµπερο) µπορεί να αντικαταστήσει τον τραυµατισµένο Λίµπερο! 
 
Να είστε ενήµεροι  για το γεγονός ότι,  ο επαναπροσδιορισµός ενός νέου Λίµπερο είναι µία 
επιλογή, την οποία ο προπονητής µπορεί να χρησιµοποιήσει ή όχι. 
 
Η άδεια  για έναν τραυµατισµένο Λίµπερο να γυρίσει στο ακόλουθο παιχνίδι, θα εξεταστεί 
από  την Επιτροπή Ελέγχου του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος. 
 
 
Κανονισµός 20 -  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Κανονισµός 21 -  ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
 
1.  Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει σοβαρή µελέτη αυτών των κανονισµών έτσι ώστε να 

κατανοηθεί το πνεύµα τους, το κείµενό τους και η κλίµακα κυρώσεων ανάρµοστης 
συµπεριφοράς. 
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2.   Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε, ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό 20.2.1, η συµπεριφορά 

των συµµετεχόντων πρέπει να είναι κόσµια και µε σεβασµό προς το πνεύµα της 
«ευγενούς άµιλλας»,  και ως προς την Επιτροπή Ελέγχου και τους θεατές.  Οι διαιτητές 
δεν  θα πρέπει  να αδιαφορούν για αυτό.   

 
3.   Ο  κανονισµός 21.1  έχει να κάνει µε την «ελάχιστη αγενή συµπεριφορά», η οποία δεν    

οδηγεί σε κυρώσεις. Είναι καθήκον του πρώτου διαιτητή να πλησιάσει στο επίπεδο 
κυρώσεων προς την οµάδα, επισηµαίνοντας προφορικά ή δια χειροσήµανσης, την 
προειδοποίηση σε µέλος της οµάδας ή στην οµάδα µέσω του αρχηγού (χωρίς κάρτες, 
χωρίς καταγραφή στο φύλλο αγώνα). 

 
4. Ο κανονισµός 21.2  έχει να κάνει µε την «κακή συµπεριφορά που επιφέρει κυρώσεις».  

Σύµφωνα µε αυτόν τον κανονισµό, προσβλητική ή επιθετική συµπεριφορά τιµωρείται 
πολύ σοβαρά.  Σηµειώνεται στο φύλλο αγώνα ανάλογα µε την κλίµακα.   Η αρχή είναι 
ότι η επανάληψη της ίδιας συµπεριφοράς  στον ίδιο αγώνα οδηγεί σε πιο αυστηρές 
κυρώσεις για κάθε διαδοχικό παράπτωµα. 

 
5. Βάση της κρίσης του πρώτου διαιτητή και ανάλογα µε τη σοβαρότητα του  

παραπτώµατος, οι κυρώσεις που επιβάλλονται και καταγράφονται στο φύλλο αγώνα 
είναι : 

 
       5.1  Παίκτης εντός γηπέδου: 
 

Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να σφυρίξει (συνήθως όταν η µπάλα είναι εκτός     
φάσης, αλλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όταν η ανάρµοστη συµπεριφορά είναι 
σοβαρή).  Αυτός/αυτή µετά δίνει εντολή στον  τιµωρηµένο παίκτη να πλησιάσει 
στην καρέκλα του διαιτητή.  Όταν ο παίκτης είναι κοντά στην καρέκλα, ο πρώτος 
διαιτητής δείχνει την ανάλογη κάρτα/κάρτες λέγοντας στα Αγγλικά: «Σού δίνω 
ποινή»  ή «Σε βγάζω εκτός αγώνος/Σε κρίνω ακατάλληλο». 
 
Ο δεύτερος διαιτητής αναγνωρίζει αυτή την πράξη και αµέσως δίνει εντολή  στον 
σηµειωτή να καταγράψει  την ανάλογη κύρωση στο φύλλο αγώνα. 
 
Εάν ο σηµειωτής, βασιζόµενος στις πληροφορίες του φύλλου αγώνα, αναφέρει ότι 
η απόφαση του πρώτου διαιτητή δεν επιτρέπεται από τους Επίσηµους 
Κανονισµούς του Βόλεϊ, π.χ. ότι είναι αντίθετο µε την κλίµακα κυρώσεων, 
αυτός/αυτή  πρέπει αµέσως να πληροφορήσουν τον δεύτερο διαιτητή για αυτό.  Ο 
δεύτερος διαιτητής, µε τη σειρά του, αφού πρώτα επιβεβαιώσει την συµβουλή του 
σηµειωτή, πληροφορεί τον πρώτο διαιτητή  για αυτό.  Ο πρώτος διαιτητής πρέπει 
τότε να διορθώσει  την προηγούµενη απόφασή του/της.  Εάν ο πρώτος διαιτητής  
δεν δεχθεί τις παρατηρήσεις του σηµειωτή και του δεύτερου διαιτητή, ο 
σηµειωτής πρέπει να καταγράψει την απόφαση του πρώτου διαιτητή στο φύλλο 
αγώνα κάτω από την επικεφαλίδα «Παρατηρήσεις». 
 

5.2   Παίκτης εκτός γηπέδου: 
 

              Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να σφυρίξει, να οδηγήσει τον αρχηγό του παιχνιδιού  
 στην καρέκλα του/της και να πει στα Αγγλικά, δείχνοντας την κατάλληλη 
κάρτα/κάρτες, «∆ίνω σε αυτόν τον παίκτη µε νούµερο ………. (ή στον προπονητή, 
κλπ) ποινή (ή  βγάζω εκτός αγώνος/κρίνω ακατάλληλο τον παίκτη µε νούµερο 
……….. (ή τον προπονητή, κλπ)».   Ο αρχηγός του παιχνιδιού πρέπει να 
πληροφορήσει το εµπλεκόµενο µέλος της οµάδας ο οποίος πρέπει να σταθεί 
όρθιος  και να αναγνωρίσει την ποινή σηκώνοντας το χέρι του/της. 
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Κατά τη διάρκεια που το χέρι του/της είναι σηκωµένο, ο πρώτος διαιτητής 
ξεκάθαρα δείχνει τις κάρτες έτσι ώστε η κύρωση να είναι κατανοητή από τις 
οµάδες, δεύτερο διαιτητή, σηµειωτή και το κοινό. 
 

5.3    Κυρώσεις µεταξύ των σετ: 
   

Στην περίπτωση ποινής, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να δείξει την κάρτα στην           
αρχή του επόµενου σετ. Εάν αυτό συµβεί κατά την διάρκεια ενός ΤΤΟ, ο 
χειριστής του πίνακα σκορ θα αλλάξει το αποτέλεσµα µετά το τέλος του ΤΤΟ. 
 
Σε περίπτωση που ο παίκτης αποβληθεί ή αντικατασταθεί , ο πρώτος διαιτητής  
πρέπει να καλέσει τον αρχηγό του παιχνιδιού αµέσως για να πληροφορήσει τον 
ανάλογο προπονητή για τον τύπο της ποινής (για να αποφευχθεί διπλή επιβολή 
τιµωρίας στην οµάδα) πράγµα που πρέπει να ακολουθηθεί κανονικά µε τις 
κάρτες στην αρχή του εποµένου σετ. 
 

6. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν το θέµα της 
πειθαρχίας, ενεργώντας µε σταθερότητα όταν επιβάλουν τις κυρώσεις ανάρµοστης 
συµπεριφοράς στους παίκτες ή άλλα µέλη της οµάδας.  Στους διαιτητές πρέπει να 
υπενθυµίζεται το γεγονός ότι η υποχρέωσή  τους είναι να κάνουν αποτίµηση ενεργειών 
και όχι να κυνηγούν µικρά ατοµικά λάθη. 

 
      Είναι απαραίτητο  οι διαιτητές, οι παίκτες και οι προπονητές να µελετήσουν την 

διαφορά ανάµεσα στην κύρωση ανάρµοστης συµπεριφοράς και  στην κύρωση 
καθυστέρησης καθώς και τις χειροσηµάνσεις τους! 

 
Κανονισµός 22 -  ΣΩΜΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
 
1.  Είναι πολύ σηµαντικό οι διαιτητές  να σηµαίνουν  το τέλος µίας φάσης µόνο όταν οι 

παρακάτω δύο όροι έχουν ολοκληρωθεί: 
 

• Είναι σίγουροι ότι έχει  διαπραχθεί ένα λάθος  ή υπάρχει µία εξωτερική  
παρέµβαση 

• Έχουν προσδιορίσει την φύση του 
 
2.  Για να πληροφορηθούν οι οµάδες ακριβώς για τη φύση του σφάλµατος που σφύριξε ο 

διαιτητής (για το κοινό, τους τηλεθεατές κλπ), οι διαιτητές πρέπει να χρησιµοποιούν την  
επίσηµη χειροσήµανση (κανονισµοί 23.2  και 28.1).  Μόνο η συγκεκριµένη 
χειροσήµανση  και καµία άλλη (διεθνής ή ιδιωτική)  δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί! 

 
3. Λόγω της ταχύτητας του παιχνιδιού, προβλήµατα µπορεί να προκύψουν από διαιτητικά 

λάθη.  Για να αποφευχθεί αυτό, το σώµα διαιτητών πρέπει να συνεργάζεται άµεσα;  
µετά από κάθε ενέργεια πρέπει να κοιτάζονται µεταξύ  τους για επιβεβαίωση των 
αποφάσεών τους. 

 
Κανονισµός 23 – ΠΡΩΤΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
 
1.  Ο πρώτος διαιτητής πρέπει πάντα να συνεργάζεται  µε τους συναδέλφους του/της 

(δεύτερο διαιτητή, σηµειωτή, επόπτες).  Αυτής/αυτή πρέπει να τους αφήνει να εκτελούν 
το έργο τους  εντός των ορίων των ικανοτήτων  τους και του κύρους τους. Αυτός/αυτή 
πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του όρθιος. 
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 Για παράδειγµα:  αφού έχει σφυρίξει το τέλος µίας φάσης, αυτός/αυτή πρέπει αµέσως 

να κοιτάξει προς το µέρος των συναδέλφων του (και µόνο τότε να δώσει την τελική 
του/της απόφαση µε την επίσηµη χειροσήµανση). 

 
• Όταν αποφασίζει εάν η µπάλα ήταν έξω ή µέσα, αυτός /αυτή πρέπει πάντα να 

κοιτάει τον επόπτη  υπεύθυνο για την γραµµή κοντά στο µέρος όπου προσγειώθηκε 
η µπάλα (αν και ο πρώτος διαιτητής δεν είναι επόπτης,  έχει το δικαίωµα, αν 
χρειαστεί, να επιβλέψει και ακόµα και να απορρίψει  τους συναδέλφους του/της) ;  

 
• Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο πρώτος διαιτητής πρέπει συχνά να κοιτάει τον 

δεύτερο διαιτητή (αν είναι δυνατόν µετά από κάθε φάση και επίσης πριν από κάθε 
σφύριγµα για εκτέλεση σερβίς),   για να ανακαλύψει εάν αυτός/αυτή έχει κάνει 
χειροσήµανση  για ένα λάθος ή όχι (π.χ. τέταρτη επαφή, διπλό κλπ). 

 
2.    Το ερώτηµα εάν την µπάλα «εκτός» την είχε   ακουµπήσει πριν η  αντίπαλη οµάδα(π.χ. 

από τον µπλοκέρ  της οµάδας που δέχεται το σερβίς, κλπ),  ελέγχεται από τον πρώτο 
διαιτητή και τους επόπτες.  Παρ΄ όλα αυτά είναι,  ο πρώτος διαιτητής που θα πάρει την 
τελική απόφαση µε την χειροσήµανσή του/της, έχοντας πρώτα δει τα σήµατα από τα 
υπόλοιπα µέλη του σώµατος διαιτησίας του/της ( ο διαιτητής δεν πρέπει ποτέ να 
ρωτήσει τον παίκτη εάν ακούµπησε την µπάλα ή όχι). 

 
3.    Αυτός/αυτή  πρέπει πάντα να βεβαιώνεται ότι ο δεύτερος διαιτητής και ο σηµειωτής 

έχουν επαρκή χρόνο  να τελέσουν την διοικητική και καταγραφική εργασία τους.  Για 
παράδειγµα, εάν ο σηµειωτής είχε αρκετό χρόνο  για να ελέγξει την νοµιµότητα ενός 
αιτήµατος αντικατάστασης και για να το καταγράψει.  Εάν ο πρώτος διαιτητής αποτύχει 
στο να δώσει στους συναδέλφους του/της αρκετό χρόνο να κάνουν την δουλειά τους, ο 
σηµειωτής και ο δεύτερος διαιτητής δεν θα είναι ποτέ σε θέση να ακολουθήσουν την 
επόµενη φάση του αγώνα,  έχοντας σαν αποτέλεσµα  µία πληθώρα λαθών από τα µέλη 
του σώµατος διαιτησίας.  Εάν ο πρώτος διαιτητής αποτύχει στο να δώσει τον 
απαραίτητο χρόνο για τον έλεγχο και τη διαχείριση των γεγονότων, ο δεύτερος διαιτητής 
πρέπει να διακόψει τη ροή του αγώνα µε σφύριγµα. 

 
4.     Ο πρώτος διαιτητής  µπορεί να αλλάξει την απόφασή των συναδέλφων του/της ή ακόµη 

και τη δική του/της.  Εάν αυτός/αυτή έχει πάρει µία απόφαση (µε σφύριγµα)  και 
µετά βλέπει ότι οι συνάδελφοι του/της (δεύτερος διαιτητής, επόπτες  ή  ο σηµειωτής)  
έχουν, για παράδειγµα, πάρει διαφορετική απόφαση: 

 
•    εάν είναι σίγουρος/σίγουρη ότι έχει δίκιο, µπορεί να παραµείνει στην απόφασή 

του/της ; 
 
•    εάν καταλάβει ότι έχει άδικο, αυτός/αυτή µπορεί να αλλάξει την απόφασή του/της; 

 
•    εάν δηλώσει ότι έγιναν λάθη  και από τις δύο οµάδες ταυτόχρονα (από τους παίκτες), 

τότε  θα πρέπει  να σηµάνει επανάληψη της φάσης; 
 
•    Εάν θεωρήσει ότι η απόφαση του δεύτερου διαιτητή, για παράδειγµα, ήταν 

λανθασµένη, αυτός/αυτή µπορεί να την αναιρέσει.  Για παράδειγµα, εάν ο δεύτερος 
διαιτητής  δείξει λάθος θέση της οµάδας που δέχεται το σερβίς, αλλά ο πρώτος 
διαιτητής αµέσως ή  εφόσον ο αρχηγός της οµάδας  δηλώσει ότι η θέση ήταν σωστή,  
αυτός/αυτή  δεν πρέπει να δεχθεί τη γνώµη του δεύτερου διαιτητή και µπορεί να 
διατάξει την επανάληψη της φάσης. 
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5. Εάν ο πρώτος διαιτητής ανακαλύψει ότι κάποιος από τους  συναδέλφους του δεν ξέρει 

την δουλειά του/της, ή εάν δεν λειτουργεί αντικειµενικά,  αυτός/αυτή πρέπει να 
τον/την αντικαταστήσει. 

 
6. Μόνο ο πρώτος διαιτητής µπορεί να επιφέρει κυρώσεις κακής συµπεριφοράς και 

ποινές καθυστερήσεων – ο  δεύτερος διαιτητής, ο σηµειωτής και οι επόπτες δεν έχουν 
αυτό το δικαίωµα.  Εάν κάποιοι άλλοι, εκτός του πρώτου διαιτητή,  αντιληφθούν 
κάποια  αντικανονικότητα, πρέπει να το επισηµάνουν και να πληροφορήσουν τον 
πρώτο διαιτητή για τα γεγονότα.  Είναι ο πρώτος διαιτητής και µόνον αυτός που 
επιφέρει κυρώσεις. 

 
 
Κανονισµός  24  - ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
 
Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να είναι όσο ικανός είναι ο πρώτος: εάν ο πρώτος διαιτητής  
δεν είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του, ο δεύτερος διαιτητής µπορεί να αντικαταστήσει 
τον πρώτο διαιτητή και να διευθύνει τον αγώνα. 
 
Τα καθήκοντα και δικαιώµατα του δεύτερου διαιτητή, προσδιορίζονται καθαρά σε αυτόν 
τον κανονισµό. 
 
Μελετήστε καλά τις «ευθύνες» του δεύτερου διαιτητή, ειδικά σε ποιες περιπτώσεις ο 
δεύτερος διαιτητής πρέπει  «να αποφασίζει, να σφυρίζει και να δείχνει λάθη» κατά τη 
διάρκεια του αγώνα (βλέπε Κανονισµό 24.3.2). 
 
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κοντά στο φιλέ, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να είναι 
συγκεντρωµένος και να ελέγχει την επαφή των αθλητών µε το φιλέ,  πέρασµα πέρα από την 
κεντρική γραµµή και τις ενέργειες για επαφή µε το µπλοκ (της οµάδας υποδοχής). 
 
Εφιστάται προσοχή στην αλλαγή του κανονισµού που αφορά την επαφή του φιλέ από έναν 
παίκτη.  Το σύνθηµα των  καινούργιων κανονισµών είναι ότι η επαφή µε το φιλέ δεν είναι 
λάθος.  Μόνο αν η επαφή ενός παίκτη µε το φιλέ  παρεµβαίνει  µε το παιχνίδι, τότε αυτό  
είναι λάθος. 
 
Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει επίσης να ελέγχει προσεκτικά πριν ή κατά τη διάρκεια του 
αγώνα  εάν οι παίκτες είναι στη σωστή θέση, σύµφωνα πάντα µε το «φύλλο αρχικής 
παράταξης» της οµάδας.  Σε αυτή την εργασία, ο δεύτερος διαιτητής  βοηθιέται από τον 
σηµειωτή, ο οποίος µπορεί να του/της πει ποιος παίκτης πρέπει να είναι στη θέση Ι 
(σέρβερ).  Βάσει αυτής της πληροφορίας, γυρίζοντας το φύλλο αρχικής παράταξης  
δεξιόστροφα µε το χέρι του/της, ο δεύτερος διαιτητής µπορεί ακριβώς να δηλώσει την 
κανονική περιστροφική σειρά (θέση)  της κάθε οµάδας. Όταν επιβεβαιώνει θέσεις,  
αυτός/αυτή  πρέπει να στέκεται στη θέση ΙΙ στα αριστερά του  ή στη θέση IV στα δεξιά του 
αντίστοιχα, µαζί µε τον παίκτη που έχει υποδειχθεί από τον σηµειωτή, και  κοιτώντας προς 
το φιλέ αυτός/αυτή πρέπει να εντοπίσει τους άλλους παίκτες ακολουθώντας την σειρά που 
αναφέρεται στο φύλλο αρχικής παράταξης, ξεκινώντας µε τον παίκτη στη θέση Ι. 
 
Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να δώσει προσοχή στο γεγονός, ότι η ελεύθερη ζώνη πρέπει 
πάντα να είναι ελεύθερη από οποιοδήποτε αντικείµενο το οποίο µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό  σε κάποιον παίκτη (µπουκάλια, κουτιά πρώτων βοηθειών, ταµπέλες κλπ). 
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Κατά τη διάρκεια του ΤΟ και ΤΤΟ, ο δεύτερος διαιτητής δεν πρέπει να κάθεται σε στατική 
θέση.  Ο δεύτερος διαιτητής  µπορεί να προσαρµόσει το µοτίβο κίνησης και να γυρίζει: 
 

• Προς τους καθαριστές, να βεβαιωθεί ότι θα είναι στη θέση που πρέπει γρήγορα, σαν 
οµάδα 

 
• Προς τις οµάδες, να βεβαιωθεί ότι κινούνται κοντά στους πάγκους 

 
• Προς τον σηµειωτή, να ελέγχει την δουλειά του/της 

 
• Ξανά προς τους καθαριστές, να ελέγξει την δουλειά τους 

 
• Προς τον πρώτο διαιτητή, να λαµβάνει και να δίνει πληροφορίες, εάν χρειαστεί 

 
Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι υπό την ευθύνη του αναπληρωµατικού ∆ιαιτητή: 
 

• Να αντικαταστήσει τον δεύτερο διαιτητή σε περίπτωση απουσία του 
 
• Να ελέγχει τις ταµπέλες αλλαγών πριν τον αγώνα και ενδιάµεσα των σετ 

 
• Να ελέγχει την λειτουργικότητα των βοµβητών πριν και ενδιάµεσα των σετ εάν 

υπάρξει πρόβληµα 
 

• Να βοηθήσει τον δεύτερο διαιτητή κρατώντας την ελεύθερη ζώνη και την περιοχή 
των πέναλτι,  ελεύθερες 

 
• Να βοηθήσει τον δεύτερο διαιτητή  εποπτεύοντας την πειθαρχία στην περιοχή 

προθέρµανσης 
 
Κανονισµός  25 -  ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 
 
Η δουλειά του σηµειωτή είναι πολύ σηµαντική, ειδικά κατά την διάρκεια διεθνών αγώνων, 
όπου τα µέλη των σωµάτων διαιτησίας  και των οµάδων, είναι από διαφορετικές χώρες.  
Όλοι οι διεθνείς διαιτητές και επόπτες γραµµών πρέπει να γνωρίζουν πώς να  
συµπληρώνουν το φύλλο αγώνος;  και,  εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να είναι ικανοί να 
κάνουν την δουλειά του σηµειωτή. 
 
Ο σηµειωτής: 
 

• Πρέπει να ελέγχει – αφού λάβει τα φύλλα παράταξης αγώνα και πριν το ξεκίνηµα 
του κάθε σετ – ότι τα νούµερα στο φύλλο παράταξης  µπορούν επίσης να βρεθούν 
και στη λίστα των παικτών στο φύλλο αγώνος (εάν όχι, αυτός/αυτή πρέπει να το 
αναφέρει στον δεύτερο διαιτητή). 

 
• Αναφέρει στον δεύτερο διαιτητή το δεύτερο τάιµ-άουτ και την 5η και 6η αλλαγή της 

κάθε οµάδας ( ο οποίος µε τη σειρά του τα αναφέρει στον πρώτο διαιτητή και τον 
προπονητή) 

 
• Πρέπει να συνεργάζεται πολύ προσεκτικά κατά την διαδικασία της αλλαγής: 

 
• Ο δεύτερος διαιτητής, αφού αναγνωρίσει µία αλλαγή σφυρίζοντας ή 

βλέποντας ότι η αλλαγή  έχει αναγνωριστεί µε την κόρνα του σηµειωτή, 
πηγαίνει στη θέση ανάµεσα  στους στυλοβάτες και το τραπέζι του  
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σηµειωτή, από όπου µπορεί να δει τους αναπληρωµατικούς  παίκτες και 
τον σηµειωτή.  Ο αναπληρωµατικός  παίκτης που εισέρχεται στον αγώνα 
πηγαίνει στην πλάγια  γραµµή µε την κατάλληλη ταµπέλα αντικατάστασης,  
εκτός εάν ο σηµειωτής δηλώσει ότι η αλλαγή  είναι παράνοµη, ο δεύτερος 
διαιτητής εξουσιοδοτεί την αλλαγή των παικτών µε τη χειροσήµανση 
σταυρώµατος των χεριών  του. 
 
Εάν η οµάδα ζητήσει περισσότερες από µία αλλαγές, η διαδικασία 
αντικατάστασης πρέπει να γίνει µία µία κάθε φορά, έτσι ώστε ο σηµειωτής 
να έχει τον χρόνο να καταγράψει κάθε αλλαγή συνεχόµενα.  Ο σηµειωτής 
πρέπει να χρησιµοποιήσει την ίδια µέθοδο για κάθε αλλαγή.  Ο σηµειωτής  
ελέγχει το νούµερο στην ταµπέλα και το νούµερο του αντικαταστάτη παίκτη 
στη φανέλα του. Εάν η αλλαγή είναι νόµιµη, ο σηµειωτής  καταγράφει την 
αντικατάσταση στο φύλλο αγώνος και µετά δείχνει ότι η καταγραφή έχει 
ολοκληρωθεί σηκώνοντας και τα δύο χέρια του. 
 

• Εφόσον δει ο δεύτερος διαιτητής το σήµα ΟΚ των χεριών του σηµειωτή, 
αυτός/αυτή  πηγαίνει στην θέση του/της για να ξεκινήσει την επόµενη 
φάση και επαναλαµβάνει το σήµα στον πρώτο διαιτητή ο οποίος τώρα έχει 
το δικαίωµα να σφυρίξει για το επόµενο σερβίς.  Αυτή τη στιγµή, ο 
σηµειωτής πρέπει να επικεντρωθεί στον έλεγχο του παίκτη που τελεί το 
σερβίς, και αν αυτός ακολουθεί την περιστροφική σειρά ή όχι.  Εάν όχι, 
αυτός/αυτή πρέπει να σταµατήσει αµέσως το παιχνίδι πατώντας την κόρνα, 
αλλά όχι πριν να εκτελεστεί το σερβίς.  Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να 
µεταβεί στο τραπέζι του σηµειωτή για να ελέγξει την απόφαση του σηµειωτή 
και να πληροφορήσει τις οµάδες και τον πρώτο διαιτητή για την κατάσταση. 

 
• Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει τον αναπληρωµατικό παίκτη στην ζώνη 

αλλαγών και να συγκρίνει τον αριθµό στο µπλουζάκι του/της και τον 
αριθµό στην ταµπέλα που κρατά στο χέρι  του/της µε αυτόν του φύλλου 
αγώνος µε τους αρχικούς παίκτες και τις αλλαγές τους.  Εάν ανακαλύψει 
ότι το αίτηµα είναι παράνοµο, τότε αυτός/αυτή αµέσως σηκώνει το ένα χέρι  
κουνώντας το και λέγοντας «το αίτηµα της αλλαγής είναι παράνοµο».  Σε 
αυτή την περίπτωση, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει αµέσως να πάει στο 
τραπέζι του σηµειωτή και να ελέγξει, µε βάση τις πληροφορίες στο φύλλο 
αγώνος, την παρανοµία  του αιτήµατος.  Εάν επιβεβαιωθεί, το αίτηµα 
πρέπει να απορριφθεί από τον δεύτερο διαιτητή.  Ο πρώτος διαιτητής 
πρέπει να τιµωρήσει την οµάδα σφυρίζοντας  «καθυστέρηση».  Ο σηµειωτής 
πρέπει να καταγράψει στο φύλλο αγώνα, στην περιοχή των «ποινών»,  την 
κατάλληλη ποινή.  Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να ελέγξει την δουλειά του 
σηµειωτή µετά την ποινή. 

 
 
Κανονισµός 26 -   ΒΟΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 
 
1. Ο βοηθός σηµειωτής κάθεται δίπλα στον σηµειωτή. Σε περίπτωση 

αρρώστιας/τραυµατισµού του σηµειωτή  ο βοηθός σηµειωτής τον αντικαθιστά. 
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2. Τα καθήκοντά του/της  είναι: 

 
• Να συµπληρώνει το φύλλο ελέγχου του Λίµπερο (R-6) και καταγράφει µε 

λεπτοµέρεια εάν οι αντικαταστάσεις του Λίµπερο  κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι 
νόµιµες ή όχι. 
 

• Να αρχίζει και τελειώνει τη χρονοµέτρηση του τεχνικού τάιµ-αουτ, σηµαίνοντας την 
κόρνα στην αρχή και στο τέλος του. 
 

• Να λειτουργεί τον χειροκίνητο πίνακα σκορ στο τραπέζι της γραµµατείας. 
 

• Να ελέγχει αν ο ηλεκτρονικός πίνακας σκορ δείχνει τα σωστά αποτελέσµατα στο 
κοινό και,  αν όχι,  να τα διορθώνει. 
 

• Κατά τη διάρκεια των ΤΟ και ΤΤΟ, να πληροφορεί τον δεύτερο διαιτητή  για τις 
θέσεις των Λίµπερο, χρησιµοποιώντας χειροσήµανση του «µέσα» και «έξω», αλλά 
µόνο µε ένα χέρι για κάθε οµάδα. 
 

• Να προωθεί πληροφορίες στον Πρόεδρος της Επιτροπής Παιχνιδιού για την 
διάρκεια του κάθε σετ και την αρχή και το τέλος του αγώνα, γραπτώς. 
 

Παρατήρηση:  Το όνοµα του βοηθού σηµειωτή πρέπει να αναφέρεται στο φύλλο αγώνος;  
αυτός/αυτή πρέπει να υπογράψει το φύλλο αγώνος στο τέλος του µατς. 
 

Κανονισµός  27 -  ΕΠΟΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 
 
Η δουλειά του επόπτη είναι πολύ σηµαντική, ειδικά κατά τη διεξαγωγή  διεθνών αγώνων 
υψηλού επιπέδου.  Όλοι οι διεθνείς υποψήφιοι και διαιτητές  πρέπει επίσης να είναι  
εξοικειωµένοι στην πράξη µε τη δουλειά του επόπτη γραµµών σε περίπτωση που οριστούν 
ως επόπτες γραµµών κατά την διάρκεια διεθνών αγώνων. 
 

• Οι επόπτες πρέπει να είναι παρόντες στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο τεστ 
αλκοόλ,  ένστολοι, 45 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας (πρωτόκολλο FIVB). 

 
•  Οι διοργανωτές πρέπει να εφοδιάσουν κάθε επόπτη µε οµοιόµορφες σηµαίες.  Το 

χρώµα των σηµαιών πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε το χρώµα του δαπέδου. 
 

• Οι επόπτες πρέπει να γνωρίζουν  τη δουλειά τους καλά όταν χρησιµοποιούνται 
τέσσερεις επόπτες και επίσης όταν χρησιµοποιούνται δύο επόπτες (βλέπει 
διάγραµµα 10 στου Επίσηµους Κανονισµούς Βόλεϊ). 

 
• Ο επόπτης  πρέπει να υποδεικνύει κάθε λάθος το οποίο λαµβάνει χώρα κοντά στη 

γραµµή  για την οποία είναι υπεύθυνος, όπως  επίσης  και αυτά που λαµβάνουν 
χώρα κατά τη στιγµή του σερβίς. 

 
• Εάν η µπάλα ακουµπήσει την αντένα, περάσει πάνω από αυτή, ή περάσει στο 

αντίπαλο γήπεδο εκτός του οριοθετηµένου διαστήµατος, ο επόπτης που βρίσκεται 
πιο κοντά στην κατεύθυνση της µπάλας, πρέπει να υποδείξει το λάθος, 

 
• Τα λάθη πρέπει να υποδεικνύονται ξεκάθαρα, για να εξασφαλιστεί πέραν από κάθε 

αµφιβολία το ότι ο πρώτος διαιτητής τα βλέπει. 
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Κανονισµός  28 -  ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 
Οι διαιτητές πρέπει να χρησιµοποιούν την επίσηµη χειροσήµανση, και µόνο τη διεθνή 
χειροσήµανση.  Η χρήση οποιονδήποτε άλλων σηµάτων πρέπει να αποφεύγεται, σε κάθε 
περίπτωση,  και να χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για να γίνουν 
κατανοητοί από τα µέλη των οµάδων. 
 

• Όταν ο δεύτερος διαιτητής σφυρίξει ένα λάθος (π.χ. άγγιγµα στο φιλέ από κάποιον 
παίκτη)  αυτός/αυτή πρέπει να είναι προσεκτικός και να δείξει την χειροσήµανση 
προς την πλευρά όπου διαπράχθηκε το λάθος (κανονισµός 28.1).  Για παράδειγµα:  
εάν ένας παίκτης οµάδας που βρίσκεται στα δεξιά του/της ακουµπήσει το φιλέ, και 
αυτός/αυτή σφυρίξει το λάθος, η χειροσήµανση  δεν θα πρέπει να δειχθεί  µέσω 
του φιλέ από την πλευρά της άλλης οµάδας,  αλλά ο διαιτητής πρέπει να 
µετακινηθεί έτσι ώστε η χειροσήµανσή του να υποδεικνύει την πλευρά µε το λάθος. 

 
• Φυσικά όταν υποδεικνύονται σφάλµατα (Κανονισµοί 22.2,  23.3  και  24.3) οι 

διαιτητές πρέπει να σφυρίξουν γρήγορα έχοντας λάβει υπόψη τους τα δύο 
παρακάτω  σηµεία: 
 

1) Ο διαιτητής δεν πρέπει ποτέ να σηµάνει ένα λάθος, παρακινούµενος από το 
κοινό ή τους παίκτες,  

 
2) Όταν γνωρίζει καλά ότι έχει κάνει κάποιο λάθος, ο διαιτητής µπορεί και 

οφείλει να διορθώσει το λάθος του/της (ή αυτό άλλων µελών του σώµατος 
διαιτησίας), αρκεί αυτό να γίνει αµέσως. 

 
• Οι διαιτητές και οι επόπτες πρέπει να δώσουν προσοχή στην ορθή εφαρµογή και 

χρήση του χεριού «έξω» / σήµανση σηµαίας : 
 

1) Για όλες τις µπάλες που προσγειώνονται  «κατευθείαν έξω» µετά από 
επίθεση ή ενός µπλοκ της αντίπαλης οµάδας, η χειροσήµανση/σήµα 
σηµαίας του «µπάλα έξω» (νούµερο 15  και LJ2) πρέπει να χρησιµοποιείται 
από τους διαιτητές. 

 
2) Εάν η µπάλα µετά από επίθεση χτυπήσει στο φιλέ και αγγίξει το πάτωµα 

εκτός του αγωνιστικού χώρου, αλλά ο µπλοκέρ  ή άλλος παίκτης της 
αντίπαλης οµάδας την ακουµπήσει, οι διαιτητές πρέπει  να δείξουν µόνο τη 
χειροσήµανση/σήµα σηµαίας «άγγιγµα µπάλας» (νούµερο 24 και LJ23). 

 
3) Εάν η µπάλα, εφόσον η οµάδα  έχει κάνει τρία χτυπήµατα, βγει εκτός, οι 

διαιτητές πρέπει να χρησιµοποιήσουν  τη χειροσήµανση/σήµα σηµαίας 
«άγγιγµα µπάλας» (νούµερο 24 και LJ23). 

 
4) Εάν µετά από επίθεση η µπάλα χτυπήσει το φιλέ και µετά βγει «έξω» στην 

πλευρά του αντιπάλου χωρίς να ακουµπήσει στο µπλοκ του, οι διαιτητές 
πρέπει να δείξουν «έξω» (νούµερο 15), αλλά αµέσως µετά από αυτό πρέπει 
να υποδειχθεί ο επιτιθέµενος παίκτης (έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν ότι την 
µπάλα δεν την ακούµπησαν οι µπλοκέρ).  Εάν, στην ίδια περίπτωση, η 
µπάλα αγγίξει το µπλοκ και µετά βγει εκτός στην πλευρά του επιτιθέµενου, 
ο πρώτος διαιτητής πρέπει να δείξει τη χειροσήµανση «µπάλα έξω» (νούµερο 
15) και να υποδείξει τον µπλοκέρ). 
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• Η χειροσήµανση των εποπτών µε τη σηµαία  είναι επίσης πολύ σηµαντική από την 
άποψη  των συµµετεχόντων και του κοινού.  Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να ελέγχει 
τα σήµατα σηµαίας των εποπτών.  Εάν αυτά δεν γίνονται σωστά,  αυτός/αυτή 
πρέπει να τα διορθώσει. 

 
Κατά τη διάρκεια διεθνών αγώνων υψηλού επιπέδου, όπου η ταχύτητα των 
επιθέσεων µπορεί να είναι 100-120 Km/h, είναι πολύ σηµαντικό οι επόπτες να 
είναι  συγκεντρωµένοι στην κίνηση της µπάλας, ειδικά  των επιθέσεων που αγγίζουν 
το µπλοκ και µετά βγαίνουν έξω. 
 

• Εάν η µπάλα δεν περάσει  την οριζόντια ταινία του φιλέ µετά το τρίτο χτύπηµα της 
οµάδας, τότε: 

 
- Εάν  ο ίδιος παίκτης που έπαιξε την τελευταία µπαλιά, ακουµπήσει την 

µπάλα ξανά,  η χειροσήµανση είναι «διπλό κτύπηµα». 
 
-  Εάν άλλος παίκτης αγγίξει την µπάλα, η χειροσήµανση είναι «τέσσερα 

κτυπήµατα». 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΠΡΙΝ , ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (βλέπε επίσης το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ) 
1.  Πριν τον αγώνα 
 

Το σώµα διαιτητών προετοιµάζεται να ξεκινήσει το παιχνίδι όπως καθορίζεται στο 
ισχύον πρωτόκολλο του αγώνα:  
 
1.2 Οι διαιτητές πρέπει να είναι παρόντες µε τις στολές διαιτητών τουλάχιστον 45 

λεπτά πριν την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του κάθε αγώνα. 
 
1.3 Ο πρώτος, δεύτερος και οι αναπληρωµατικοί διαιτητές όπως επίσης και οι 

σηµειωτές και επόπτες πρέπει να υποβάλλουν τον εαυτό τους στο τεστ αλκοόλ, 
το οποίο γίνεται από τον γιατρό του διοργανωτή. 

 
1.4 Εάν ο πρώτος διαιτητής δεν φθάσει εγκαίρως, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να 

ξεκινήσει τις διαδικασίες του αγώνα, αφού πρώτα ζητήσει εξουσιοδότηση από 
την Επιτροπή Ελέγχου. 

 
1.5 Εάν ο πρώτος διαιτητής δεν φθάσει ή δεν έχει περάσει επιτυχώς το τεστ αλκοόλ 

ή δεν είναι δυνατόν να διεξάγει τον αγώνα για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο, ο 
δεύτερος διαιτητής πρέπει να διεξάγει τον αγώνα σαν πρώτος διαιτητής και ο 
αναπληρωµατικός διαιτητής παίρνει την θέση του δεύτερου διαιτητή.  Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωµατικός διαιτητής  ο διοργανωτής µαζί 
µε τον πρώτο διαιτητή πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα λειτουργήσει σαν 
δεύτερος διαιτητής. 

 
2.  Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
 

2.1 Την στιγµή του σερβίς, ο πρώτος διαιτητής ελέγχει τις θέσεις της οµάδας που 
το εκτελεί και ο δεύτερος διαιτητής ελέγχει τις θέσεις της οµάδας που το 
δέχεται.  Τη στιγµή του σερβίς, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να βρίσκεται στην 
πλευρά της οµάδας που έχει την υποδοχή.  Μετά το σερβίς αυτός µπορεί να 
µετακινηθεί κατά µήκος της πλάγιας γραµµής από την κεντρική γραµµή, 
µέχρι την γραµµή επίθεσης το µέγιστο.  Κατά την επίθεση, η θέση του/της 
πρέπει να είναι στην πλευρά της αµυνόµενης-οµάδας που µπλοκάρει.  Έτσι, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός/αυτή πρέπει συνεχώς να αλλάζει θέση. 

 
2.2 Ο πρώτος διαιτητής κρατά το βλέµµα του στα κτυπήµατα της µπάλας και 

στην επαφή της µε τους παίκτες ή τα εφόδια και αντικείµενα.  Συνεπώς, 
αυτής/αυτή πρώτα ελέγχει την ακρίβεια του αγγίγµατος της µπάλας.  Τη 
στιγµή της επίθεσης, αυτός/αυτή κοιτά κατευθείαν τον επιτεθέντα και τη 
µπάλα και µπορεί να δει µέσα από τις γωνίες των µατιών του/της την πιθανή 
κατεύθυνση της µπάλας.  Εάν η µπάλα κτυπήσει στο φιλέ, αυτός/αυτή 
πρέπει να κοιτάξει προς την κατεύθυνση της καθέτου επίπεδης επιφάνειας 
του φιλέ. 

 
2.3 Εάν τα µέλη της οµάδας στον πάγκο ή στη περιοχή προθέρµανσης 

ενεργήσουν ενάντια στους κανονισµούς, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει αµέσως 
να ειδοποιήσει τον πρώτο διαιτητή, όταν η µπάλα είναι εκτός φάσης. Ο 
πρώτος διαιτητής είναι αυτός ο οποίος εφαρµόζει κυρώσεις. 
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2.4 Όταν ο δεύτερος διαιτητής σφυρίξει ένα σφάλµα θέσης της οµάδας που έχει 
την υποδοχή, αµέσως µετά αυτός/αυτή πρέπει να υποδείξει το σφάλµα θέσης 
µε την επίσηµη χειροσήµανση και να επισηµάνει  ακριβώς τους  παίκτες που 
ήταν σε λάθος θέση. 

 
2.5 Σύµφωνα µε τους κανόνες του παιχνιδιού, το πρώτο λάθος που θα προκύψει 

πρέπει να τιµωρηθεί. Το γεγονός ότι ο πρώτος και ο δεύτερος διαιτητής έχουν 
διαφορετικές περιοχές  καθηκόντων σιγουρεύει το γεγονός ότι ο κάθε ένας 
από αυτούς θα σφυρίξει το λάθος αµέσως. Στο σφύριγµα ενός των διαιτητών, η 
φάση τελειώνει (βλέπε Κανονισµό 8.2 – Μπάλα εκτός φάσης).  Μετά από 
σφύριγµα του πρώτου διαιτητή, ο δεύτερος διαιτητής δεν έχει  περαιτέρω 
δικαίωµα να σφυρίξει, διότι η φάση τελειώνει µε το πρώτο σφύριγµα των 
διαιτητών.  Εάν οι δύο διαιτητές σφυρίξουν ο ένας µετά τον άλλο – για 
διαφορετικά λάθη – προκαλούν σύγχυση  στους παίκτες, το κοινό, κλπ. 

 
2.6 Είναι συνήθως ο δεύτερος διαιτητής (το κείµενο του Κανονισµού λέει 

«διαιτητές») ο οποίος  δίνει έγκριση για τις αιτούµενες διακοπές του 
παιχνιδιού αλλά µόνον όταν η µπάλα είναι «εκτός φάσης». Εάν ο δεύτερος 
διαιτητής  δεν έχει παρατηρήσει το αίτηµα διακοπής του παιχνιδιού, ο 
πρώτος διαιτητής µπορεί επίσης να δώσει έγκριση, βοηθώντας τον δεύτερο 
διαιτητή. 

 
2.7 Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο δεύτερος διαιτητής παρατηρήσει ανέντιµες 

χειρονοµίες ή συζητήσεις µεταξύ των αντιπάλων, στην πρώτη ευκαιρία όταν η 
µπάλα είναι εκτός φάσης, αυτός/αυτή πρέπει να πληροφορήσει τον πρώτο 
διαιτητή, ο οποίος αµέσως πρέπει να προειδοποιήσει ή να τιµωρήσει τους 
παίκτες ή τον παίκτη, ανάλογα µε την βαρύτητα της συµπεριφοράς. 

 
2.8 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Κατά την διάρκεια Παγκοσµίων, FIVB και Επισήµων  αγώνων, ο 
οικοδεσπότης µπορεί να ζητήσει «replay delay», εάν οι απαραίτητες  
εγκαταστάσεις έχουν γίνει και εάν συµφωνηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή 
και την Επιτροπή Ελέγχου της FIVB. Η απαραίτητη εγκατάσταση είναι µία 
ηλεκτρική λάµπα, στερεωµένη στο στυλοβάτη µπροστά στον πρώτο διαιτητή, 
συνδεδεµένη  µε τον αντιπρόσωπο, ο οποίος δίνει το σήµα φωτίζοντας τη 
λάµπα για µία µικρή καθυστέρηση χρόνου, για παράδειγµα επανάληψη της 
προηγούµενης φάσης. 
 
Η διαδικασία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από 8 φορές 
ανά σετ και δεν µπορεί να καθυστερήσει τον αγώνα µεταξύ φάσεων 
περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα κάθε φορά. 
 

2.9 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ (Κανονισµός 8.1) 
 
Ο Κανονισµός λέει: 
 
«Το διάλειµµα µεταξύ του δευτέρου και τρίτου σετ µπορεί να διαρκέσει µέχρι 
10 λεπτά µετά από αίτηµα του διοργανωτή.» 

 
 Σε αυτό το παρατεταµένο διάλειµµα, οι οµάδες και οι διαιτητές πρέπει να 
φύγουν από την περιοχή ελέγχου µετά το δεύτερο σετ και να πάνε στα 
αποδυτήρια.  Πρέπει να επιστρέψουν στην αγωνιστική περιοχή τρία λεπτά 
πριν ξεκινήσει το τρίτο σετ. 
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Για κανονικές  διακοπές  (3 λεπτών)  µεταξύ του 1ου  και 4ου σετ: 
 
ΟΜΑ∆ΕΣ:      Στο τέλος από κάθε σετ, οι έξι παίκτες από κάθε οµάδα µπαίνουν 

στη σειρά στην τελική γραµµή των αντίστοιχων γηπέδων τους. 
Προς την κατεύθυνση του πρώτου διαιτητή οι οµάδες αλλάζουν 
γήπεδο; καθώς οι παίκτες περνούν από τους στυλοβάτες και 
πηγαίνουν κατευθείαν στον πάγκο της οµάδας τους. 

 
 ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ:   Τη στιγµή που ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος της τελευταίας φάσης 

του σετ, ο σηµειωτής πρέπει να ξεκινήσει την χρονοµέτρηση του 
διαλείµµατος του σετ. 

 
                          2΄30  -  Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει  ή ο σηµειωτής ηχεί την 

κόρνα. 
 
ΟΜΑ∆ΕΣ:      Προς την κατεύθυνση του δεύτερου διαιτητή, οι έξι παίκτες που 

αναγράφονται στο  αρχικό φύλλο παράταξης πηγαίνουν 
κατευθείαν µέσα στο γήπεδο. 

 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ:  Ο δεύτερος  διαιτητής θα ελέγξει τις θέσεις των παικτών, 

συγκρίνοντάς τες µε αυτές  στο αρχικό φύλλο παράταξης και µετά 
εξουσιοδοτεί τον Λίµπερο να εισέλθει στο γήπεδο. 

 
                          Ο επαναφορέας θα δώσει τότε την µπάλα στον  σέρβερ. 
 
                          3΄00 – Ο πρώτος διαιτητής σφυρίζει, επιτρέποντας το σερβίς. 
 
∆ιακοπή πριν το αποφασιστικό σετ: 
 
ΟΜΑ∆ΕΣ:        Στο τέλος του σετ πριν το αποφασιστικό σετ, οι έξι παίκτες  από 

κάθε οµάδα µπαίνουν στη σειρά στην τελική γραµµή των 
αντίστοιχων γηπέδων τους. Προς την κατεύθυνση του πρώτου 
διαιτητή οι οµάδες πηγαίνουν κατευθείαν στον πάγκο της οµάδας 
τους. 

 
ΑΡΧΗΓΟΙ:       Πηγαίνουν στο τραπέζι του σηµειωτή για τη διαδικασία της 

«κλήρωσης» 
 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ:    Πηγαίνουν στο τραπέζι του σηµειωτή για τη διαδικασία της 

«κλήρωσης» 
 
                          2΄30 - Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει  ή ο σηµειωτής ηχεί την 

κόρνα. 
 
ΟΜΑ∆ΕΣ:       Προς την κατεύθυνση του δεύτερου διαιτητή, οι έξι παίκτες που 

αναγράφονται στο  αρχικό φύλλο παράταξης πηγαίνουν 
κατευθείαν µέσα στο γήπεδο. 

 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ:  Ο δεύτερος  διαιτητής θα ελέγξει τις θέσεις των παικτών, 

συγκρίνοντάς τες µε αυτές  στο αρχικό φύλλο παράταξης και µετά 
εξουσιοδοτεί τον Λίµπερο να εισέλθει στο γήπεδο. 

 
 3΄00  -  Ο πρώτος διαιτητής σφυρίζει επιτρέποντας το πρώτο 
σερβίς του σετ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Όταν η οµάδα που προηγείται φτάσει τον 8ο βαθµό: 
 
ΟΜΑ∆ΕΣ: Στο τέλος της φάσης, οι έξι παίκτες  της κάθε οµάδας 

κατευθύνονται προς την αντίστοιχη  τελική γραµµή.  Στο σήµα του 
πρώτου διαιτητή αλλάζουν γήπεδα χωρίς καθυστέρηση, 
πηγαίνοντας κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο. 

 
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ο δεύτερος διαιτητής ελέγχει το ότι οι οµάδες είναι στη σωστή 

περιστροφική σειρά τους (ποιος παίκτης είναι στη θέση Ι από κάθε 
οµάδα) και ότι ο σηµειωτής είναι έτοιµος για το δεύτερο µέρος του 
σετ και µετά  κάνει σήµα στον πρώτο διαιτητή, ότι όλα είναι έτοιµα 
για την συνέχεια του παιχνιδιού. 

 
Κατά τη διάρκεια των ΤΟ,  ΤΤΟ και διαλειµµάτων, ο δεύτερος διαιτητής καλεί τους παίκτες 
να κινηθούν κοντά στον πάγκο και να αφήσουν χώρο έτσι ώστε να καθαριστεί το πάτωµα 
από τους έξι καθαριστές. 
 
3.  Μετά τον Αγώνα 
 
Όπως αναγράφεται στο πρωτόκολλο  της FIVB, οι δύο διαιτητές στέκονται µπροστά από την 
καρέκλα του διαιτητή.  Οι παίκτες των δύο οµάδων στέκονται στην δική τους πίσω γραµµή. 
Ο πρώτος διαιτητής σφυρίζει, οι δύο οµάδες έρχονται κατά µήκος της πλαϊνής γραµµής 
στους διαιτητές, τους χαιρετούν δια χειραψίας, µετά περπατώντας κατά µήκος του φιλέ, 
ανταλλάσουν χειραψίες µε τους αντιπάλους και επιστρέφουν στους πάγκους τους. Ο 
πρώτος και δεύτερος διαιτητής πηγαίνουν στο τραπέζι του σηµειωτή, ελέγχουν το φύλλο 
αγώνος, το υπογράφουν και µετά ευχαριστούν τον σηµειωτή και τους επόπτες για την 
δουλειά τους. 
 
Μετά από αυτό, η δουλειά του διαιτητή δεν έχει τελειώσει!   Πρέπει να ελέγξουν καλά την 
αθλητική συµπεριφορά των οµάδων, ακόµη και µετά το σφύριγµα της λήξης του αγώνα!  
Όσο οι οµάδες µένουν στην περιοχή ελέγχου, η µη αθλητική συµπεριφορά πρέπει να 
ελέγχεται και να αναφέρεται στα µέλη της επιτροπής ελέγχου  και γραµµένη στο φύλλο 
αγώνος κάτω από τη λέξη «Σχόλια»  ή σε ξεχωριστή αναφορά. 
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